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 مؼدمي

 

وآه،  احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف، وُمـ

 أُم٤مسمٕمد:

ًمرقم٤مي٦م أن اُمتـ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مقمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُمٕم٤ممل رمح٦م اهلل سمٕم٤ٌمده وضمزيؾ ومْمٚمف وم٢من 

ذم ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ، وُمع أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد زودهؿ وطمًـ اًمتقضمٞمف إمم ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ 

سم٤مًمٕم٘مؾ واعمدارك إظمرى ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم اخلػم واًمنم واهلدى واًمْمالل، وهمرس 

 رؾمؾ وإٟمزال اًمٙمت٥م ًمٚمٌٞم٤منز ذًمؽ سم٢مرؾم٤مل اًمومٞمٝمؿ اًمٗمٓمرة اًم٘مقيٛم٦م إٓ أٟمف قمز

 واًمتقضمٞمف، واإلصالح عم٤م ومًد ذم أزُم٤من اًمٗمؽمة وآٟمحراف قمـ اًمٍماط.

وىمد شمت٤مسمٕم٧م اًمرؾمؾ ًمألىمقام ذم خمتٚمػ إزُم٤من ًمتٕمريػ اًمٜم٤مس سمخ٤مًم٘مٝمؿ، 

وهم٤مي٦م وضمقدهؿ، واعمٜمٝم٩م اًمذي يٜمٌٖمل أن يًػموا قمٚمٞمف ذم هذه احلٞم٤مة طمتك 

 ا إضمر اًمٕمٔمٞمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.ٜم٤مًمقيًٕمدوا ذم اًمدٟمٞم٤م وي

واًمٜم٤مس سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل شمٕمرض هلؿ ذم ُمًػمة طمٞم٤مهتؿ وىم٤مئع وأطمداث، 

وشم٤ًمؤٓت حتتؿ ُمٕمرومتٝم٤م ًمٚمٛم٘م٤مرسم٦م سملم ُمراد اًمِم٤مرع، وُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة ذم 

يم٤مٟم٧م اًمرؾمؾ دمٞم٥م قمـ شم٤ًمؤٓهتؿ سمام أوطمك اهلل إًمٞمٝمؿ ُمـ أي٤مت ىمد اًمقاىمع، و

سمٜمٗمًف اإلضم٤مسم٦م قمـ  ديٜمٜم٤م شمقمم اهلل  اًمٌٞمٜم٤مت واًمِمقاهد وإُم٤مرات، وذم

َويَْصَخْفُخََُٔم ِِف }:  ىم٤مل شم٤ًمؤٓت اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي، يمام
َ   هللاىنَِّصاءِ كُِو ا ِٓ ًْ ذِي  ٤ممم: ــقًمف شمٕمــ[، وىم721]اًمٜم٤ًمء: ..{ُحْفخِيُس
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ًْ ِِف  هلليَْصَخْفُخََُٔم ُكِو ا}  [.711]اًمٜم٤ًمء: {ىَثِ اىََْك ُحْفخِيُس

 إًمٞمف سمٛمٝمٛم٦م اإلومت٤مء، وسملم قمـ اهلل يمؾ ُم٤م حيت٤مج ٌل وىم٤مم اًمٜم

اًمٜم٤مس سم٤مإلضم٤مسم٦م قمـ شم٤ًمؤٓهتؿ واؾمتٗم٤ًمراهتؿ ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت، واإلومت٤مء 

أداه٤م قمغم أيمٛمؾ هب٤م، وىمد  ضمزء ُمـ ُمٝمٛم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل يمٚمػ اًمٜمٌل 

 وضمف.

سمذًمقا ضمٝمقدًا ُم٘مدرة ذم دراؾم٦م ُمٜم٤مه٩م ىمد وإذا يم٤من اًم٤ٌمطمثقن ذم قمٍمٟم٤م 

ٚمامء اعمجتٝمديـ ذم اًمٗمتقى، ًمٙمل يٌٞمٜمقا ًمٚمٛمٓمٚمٕملم ضمٝمقد اًمٕمٚمامء ذم سمٕمض اًمٕم

إؾمس اًمتل ؾم٤مروا قمٚمٞمٝم٤م، طمتك يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اًم٤ٌمطمثقن واعمتٗم٘مٝمقن، اإلومت٤مء، و

وًمٞمٕمٚمٛمقا أن اًمٕمٚمامء مل يٙمقٟمقا يٗمتقن ذم اعم٤ًمئؾ واًم٘مْم٤مي٤م هٙمذا اقمت٤ٌمـم٤ًم، وإٟمام 

ؾمٚمقسمف ذم اًمتنميع، وم٢من سمٜم٤مء قمغم ُمٜم٤مه٩م وىمقاقمد ُم٠مظمقذة ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمِم٤مرع وأ

ذم اإلومت٤مء هق إومم وإضمدر سم٤مٓهتامم يمقٟمف  دراؾم٦م ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل 

قم٤مصاًم، وُمقضمٝم٤ًم  شمٕمد ُمٜمٝمج٤مً  اعمٗمتل إول ذم إُم٦م، ويمقن ومت٤مواه 

واعمًدد  ٜمٝم٩م اًمقاضم٥م آشم٤ٌمع، وهق اعم١ميدُمٜمٝمجف هق اعم عمـ سمٕمده، وٕن

سمرازه ُمـ ظمالل ىمراءة ُم٤م ص  إلذم هذا اعمقوقع  وم٘مد رأي٧م أن أيمت٥مسم٤مًمقطمل، 

ُمـ اًمٗمت٤موى واؾمتٜم٤ٌمط اًم٘مقاقمد وإؾمس اًمتل يٛمٙمـ أن  قمٜمف 

شمّمٜمػ قمغم أهن٤م ُمٜم٤مه٩م ًمإلومت٤مء، وٓ أدقمل أين ىمد أطمٓم٧م سم٤معم٤مدة، وحت٘مٞمؼ اًمٖم٤مي٦م 

إمم اًمٜمٝم٤مي٦م، وطمًٌل مم٤م ىمدُم٧م أين ومتح٧م اًم٤ٌمب ًمٚم٤ٌمطمثلم وحتٗمٞمزهؿ إمم اعمزيد 

ج ُم٤م وم٤مت ُمـ إؾمس اًمتل يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره٤م ُمـ اًمت٠مُمؾ هلذا اعمقوقع واؾمتخرا
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ٚمًػم ًمٗم٘مٝم٤مء واعمجتٝمدون واًم٤ٌمطمثقن ًمُمٜمٝمج٤ًم ٟمٌقي٤ًم ذم اإلومت٤مء طمتك يًتٗمٞمد ُمٜمف ا

سمٕمٞمدة قمـ  قمغم هنجف ًمتٙمقن ومت٤مواهؿ ؾمٚمٞمٛم٦م وُمٓم٤مسم٘م٦م أو ُم٘م٤مرسم٦م ًمٚمٛمراد اإلهلل

 . اًمِمذوذ واشم٤ٌمع اهلقى

 وىمد اىمت٣م اًمٌح٨م شم٘مًٞمٛمف وومؼ اخلٓم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:

 ، ويشتؿؾ ظذ مطؾبغ:ول: افتعريػ بوفػتقى وأمهقتفوادبحٌ إ

 .: شمٕمريػ اًمٗمتقىادطؾى إول

 : أمهٞم٦م اًمٗمتقى وظمٓمقرهت٤م.ادطؾى افثوين

، ويشتؿؾ ظذ أربعي ادبحٌ افثوين: اإلؾتوء ظـد افـبل 

 مطوفى:

 .: ُم٘م٤مُم٤مت أطمقال اًمٜمٌل ادطؾى إول

 .: ُمّم٤مدر اإلومت٤مء قمٜمد اًمٜمٌل ادطؾى افثوين

 .: ظمّم٤مئص إومت٤مء اًمٜمٌل طؾى افثوفٌاد

، ويِمتٛمؾ قمغم ذم اإلومت٤مء ُمٕم٤ممل ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل ادطؾى افرابع: 

 وقمنميـ ومرقم٤ًم: مخ٦ًم

 : اًمٗمتقى سم٤مًمقطمل اعم٤ٌمذ.             افػرع إول

 : اًمقوقح.افػرع افثوين

 : اًمتٞمًػم ورومع احلرج.                افػرع افثوفٌ

 اىمٕمٞم٦م: اًمتقازن واًمقافػرع افرابع
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 : ُمراقم٤مة اًميورات واحل٤مضم٤مت. افػرع اخلومس

 : ُمراقم٤مة أطمقال اًم٤ًمئٚملم.  افػرع افسودس

 : حتري حت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع.افػرع افسوبع

 : ُمراقم٤مة اعمآٓت وٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت.  افػرع افثومـ

 : اقمت٤ٌمر ؾمد اًمذرائع.افػرع افتوشع

 : ُمٜمع احلٞمؾ.     افػرع افعوذ

 آطمتٞم٤مط قمٜمد ىمقة اًمِمٌٝم٦م.ٛم٘مت٣م ومت٤مء سماإلافػرع احلودي ظؼ: 

 .: ُمراقم٤مة اًمٕم٤مدة واًمٕمرفافػرع افثوين ظؼ

 : شمْمٛملم اًمٗمتقى إؾمٚمقب اًمؽمسمقي.افػرع افثوفٌ ظؼ

 : شمْمٛملم اًمٗمتقى اجل٤مٟم٥م اًمققمٔمل.افػرع افرابع ظؼ

 : شمٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤مم.افػرع اخلومس ظؼ

 ٗمؽمو٦م.اإلومت٤مء ذم اًمقىم٤مئع اًمقاىمٕم٦م ٓ اعم :افػرع افسودس ظؼ

 اإلومت٤مء سم٤معمٓمٚمقب وُم٤م حيت٤مج إًمٞمف مم٤م مل ي٠ًمل قمٜمف. :افػرع افسوبع ظؼ

 آؾمتٗمّم٤مل قمٜمد احل٤مضم٦م، وشمريمف ًمتٕمٛمٞمؿ اخلٓم٤مب.  :افػرع افثومـ ظؼ

 : اإلومت٤مء سم٤مًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم.           افػرع افتوشع ظؼ

      : اًمتٛمثٞمؾ. افػرع افعؼون

    مم ُم٤م يٜمٗمٕمف.: شمقضمٞمف اًم٤ًمئؾ إافػرع احلودي افعؼون

 : شمقضمٞمف اعمًتٗمتل إمم اًمٌديؾ قمام يٗمتٞمف سمحرُمتف ًمٞمًٝمؾ افػرع افثوين افعؼون
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 .قمٚمٞمف اضمتٜم٤مب اعمحرم

 : اًمٗمتقى سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ.افػرع افثوفٌ وافعؼون

 : آؾمتثٜم٤مء ُمراقم٤مة ًمٚمٛمّمٚمح٦م واًمٕمدل.افػرع افرابع وافعؼون

 : إومت٤مء اعمرأة ظم٤مص٦م.نووافعؼ اخلومسافػرع 

 .ياخلومت

واهلل اعم١ًمول أن يٜمٗمع سمف ويرومع، وأن يتج٤موز قمـ يمؾ شم٘مّمػم أو ظمٓم٠م إٟمف 

 ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.
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 املبحث األول

 التعريف بالفتوى وأهميتها،
 

 مطؾبغ:ويشتؿؾ ظذ 

 شمٕمريػ اًمٗمتقى. ادطؾى إول:

 : أمهٞم٦م اًمٗمتقى وظمٓمقرهت٤م.ادطؾى افثوين

 

 

 

 

 



  

 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 07 

 املطمب األوه

 تعزيف الفتوى

 

 

 افػتقى دم افؾغي: 

: أومتٞمتف ومتقى اًمٗمت٤موي، ي٘م٤مل، واجلٛمع اًمٗمت٤موى واؾمؿ ُمّمدر سمٛمٕمٜمك اإلومت٤مء

 . ٤م: إذا أضمٌتف قمـ ُم٠ًمًمتفوومت

قا إًمٞمف وارشمٗمٕمقا  اعمِمٙمؾ ُمـ إطمٙم٤مم، وشمٗم٤مشمقا إمم ومالن: حت٤ميمٛمواًمٗمتٞم٤م: شمٌلم

 . (1)إًمٞمف ذم اًمٗمتٞم٤م

 

 ودم آصطالح:

 اًمٗمتقى ذم آصٓمالح، قمرومٝم٤م اًمٕمٚمامء سمتٕمريٗم٤مت قمديدة، ُمٜمٝم٤م: 

 .(2)"ؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم إًمزام أو إسم٤مطم٦ماًمٗمتقى: إظم٤ٌمر قمـ طمٙم"ىم٤مل اًم٘مراذم: 

 .(3)"ـ دًمٞمؾ عمـ ؾم٠مل قمٜمفشمٌٞملم احلٙمؿ اًمنمقمل قم"٧م سم٠مهن٤م: وقمروم

 ويٛمٙمـ شمٕمريػ اًمٗمتقى سمام يكم:

 سمٞم٤من احلٙمؿ اًمنمقمل ذم اًم٘مْمٞم٦م اعم١ًمول قمٜمٝم٤م سمخّمقصٝم٤م حمتٗم٦م سمٔمروومٝم٤م 

                                                           
 (.71/731(، ًم٤ًمن اًمٕمرب )2/741( اًمٕملم )7)

 (. 3/14( اًمٗمروق )2)

 (. 1/341( ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك )4)
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 .، وومؼ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرعوُمالسم٤ًمهت٤م

ٕن اًمٗمتقى  4ٙمؿ اؾمتئٜم٤مذم ذم يمؾ واىمٕم٦م قمغم طمدةوهذا يقو  أن اًمٗمتقى طم

اعمٙمٚمػ وإطمقال  شمٜمزيؾ واىمٕمل قمغم طم٤مل قمٞمٜمٞم٦م شمًتدقمل ُمراقم٤مة ًمٔمروف

اعمحٞمٓم٦م سمف طمتك يتؿ اًمتٜمزيؾ سمّمقرة ُمالئٛم٦م عمٜمٝم٩م اًمِم٤مرع حت٘مٞم٘م٤ًم عم٘م٤مصده، 

 .ورقم٤مي٦م عمّمٚمح٦م واؾمتٓم٤مقم٦م اعمٙمٚمػ

 افػرق بغ افػتقى وافؼضوء:

 .اًمنمقمل ٝمام قم٤ٌمرة قمـ اإلظم٤ٌمر قمـ احلٙمؿٞميِمؽميم٤من ذم أن يمٚم

 ويٗمؽمىم٤من ُمـ قمدة وضمقه:

وذًمؽ أن اًمٗمتقى شمٙمقن ذم اًمٕم٤ٌمدات : اإلومت٤مء أقمؿ ُمـ اًم٘مْم٤مء افقجف إول

وأُم٤م اًم٘مْم٤مء ومال يدظمؾ ذم اًمٕم٤ٌمدات، ومٚمٞمس  ب ...وشمٙمقن ذم اعمٕم٤مُمالت وأدا

ٕن إصؾ ذم اًم٘مْم٤مء  4أن حيٙمؿ سم٠من هذه اًمّمالة صحٞمح٦م أو سم٤مـمٚم٦م ًمٚم٘م٤ميض

 احلًؿ ومٞمام ي٘مع ومٞمف اًمٜمزاع واخلّمقُم٤مت.

تف اإلظم٤ٌمر : ًمٚم٘م٤ميض ؾمٚمٓم٦م اإلًمزام سمخالف اعمٗمتل ومٛمٝمٛمافقجف افثوين

 واًمٌٞم٤من.

ر ومٞمف مجٞمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اخلٛم٦ًم  افقجف افثوفٌ: طمٙمؿ اًم٘م٤ميض ٓ يتّمقَّ

ُمـ اًمقضمقب واًمٜمدب واًمٙمراه٦م واإلسم٤مطم٦م واًمتحريؿ، سمٞمٜمام جيقز ذم اًمٗمتقى أن 

 ة.شمٕمؽمهي٤م يمؾ إطمٙم٤مم اعمذيمقر



  

 09 

اًم٘مْم٤مء ن ُم٘مّمقد ٕ 4ومال جيقز ذم طمٙمؿ اًم٘م٤ميض ىمقًمف سم٤مًمٙمراه٦م أو اًمٜمدب

طمٙم٤مم اًمقضمقب أو اًمتحريؿ أو سم٠مّمؾ ذم اعمٜم٤مزقم٤مت وهذا ٓ يتح٘مؼ إٓ اًمٗم هق

اًمؽمدد سملم ضمقاز اًمٗمٕمؾ  اإلسم٤مطم٦م، ومال شمٜمدومع هبام اخلّمقُم٤مت ٕن طم٘مٞم٘متٝمام هل

 .واًمؽمك

 أن اعمٗمتل ٓ سمد أن يًتٜمد إمم ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م أو إدًم٦م : افقجف افرابع

ف اًم٘م٤ميض وم٢من اًمٗمّمؾ ذم اًمٙم٤مؿمٗم٦م قمام يريده اًمِم٤مرع، ويٗمتل سمٕمٚمٛمف، سمخال

 .(1)اخلّمقُم٤مت يٕمتٛمد قمغم طمج٩م اخلّمقم، وٓ ي٘ميض سمٕمٚمٛمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ُمقىمع ُمٚمت٘مك أهؾ احلدي٨م، سمتٍمف: (7)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=234583 
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 املطمب الثاٌي

 أِىية الفتوى وخطورتّا

 

 

 :حلوجي إفقفومـزفي افػتقى، وا

اعمٜمّم٥م وٟمٗمٕمٝم٤م اًمٕمٛمٞمؿ، ًمٙمقهن٤م  اًمٕمٔمٞمؿ شمٙمت٥ًم اًمٗمتقى أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ًمنمومٝم٤م

أومتك قم٤ٌمده، وم٘م٤مل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  إرسم٤مب، طمٞم٨م اًمذي شمقٓه سمٜمٗمًف رب  

ًْ ِِف } ا ُحْخََل َؼيَْيُس ٌَ َ  َو ِٓ ًْ ذِي َويَْصَخْفُخََُٔم ِِف اىنَِّصاءِ كُِو اهلُل ُحْفخِيُس
 [. 721]اًمٜم٤ًمء:  {اىِْهَخاب

ًْ ِِف اىََْكَىَثِ }: وىم٤مل    {يَْصَخْفُخََُٔم كُِو اهلُل ُحْفخِيُس

وضمالًم٦م أن  ذاشمف ويمٗمك هذا اعمٜمّم٥م ذوم٤مً  [ وم٘مد ٟم٥ًم اإلومت٤مء إمم711]اًمٜم٤ًمء:

وأول ُمـ ىم٤مم سمف ُمـ هذه إُم٦م ؾمٞمد "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:  ،اهلل شمٕم٤ممم سمٜمٗمًف يتقٓه

، ، وأُمٞمٜمف قمغم وطمٞمف وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم قمٌد اهلل ورؾمقًمفاعمرؾمٚملم وإُم٤مم اعمت٘ملم

ؿ ، ويم٤من يمام ىم٤مل ًمف أطمٙمومٙم٤من يٗمتل قمـ اهلل سمقطمٞمف اعمٌلم وؾمٗمػمه سمٞمٜمف وسملم قم٤ٌمده

َخََكِِّفني} :احل٤ميمٛملم ٍُ ْ ََ ال ٌِ َُا 
َ
ا أ ٌَ ْسٍر َو

َ
َْ أ ٌِ  ِّ ًْ َؼيَْي ىُُس

َ
ْشأ
َ
ا أ ٌَ  {  كُْو 

ِمتٛمٚم٦م قمغم ومّمؾ ضمقاُمع إطمٙم٤مم وُم ه ا[ ومٙم٤مٟم٧م ومت٤مو21]ص:

  .(1)"اخلٓم٤مب

                                                           
 (. 7/77( إقمالم اعمقىمٕملم )7)
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أن مجع ًمف ُمٜمّم٥م  وُمـ ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمٌٞمف اًمٙمريؿ 

، وُمٜمّم٥م اإلُم٤مُم٦م اعم٘متْمٞم٦م مم٘مؾ إطمٙم٤مم سم٤مًمقطمل قمـ اهلل شمٕم٤ماًمٜمٌقة اعم٘متْمٞم٦م ًمٜم

وُمٜمّم٥م اإلومت٤مء سمام ئمٝمر  ،ًمٚمحٙمؿ واإلذن ومٞمام يتقىمػ قمٚمٞمف اإلذن ُمـ إئٛم٦م

  .(1)، ومٝمق ؾمٞمد اعمجتٝمديـرضمح٤مٟمف قمٜمده

صح٤مسمتف اًمٙمرام ىم٤مُم٧م سمف أطمًـ صمؿ ظمٚمٗمف ذم ُمٜمّم٥م اإلومت٤مء يمقيم٦ٌم ُمـ 

ػم ىمقل اهلل ، وظمػم ُمٌٚمغ هلذا اًمديـ ىم٤مل ىمت٤مدة ذم شمٗمًؾم٤مدة اعمٗمتلم قاىمٞم٤مم، ومٙم٤مٟم

َق  } :شمٕم٤ممم
ْ
َٔ اْل ُْ بَِّم  ٌَِ ر  ُِزَل إََِلَْم 

ُ
ِي أ ًَ اَّل  ٔا اىِْؽْي وحُ

ُ
ََ أ ِي  {َويََرى اَّل 

 .  (2)دأصح٤مب حمٛم :[ ىم٤مل1]ؾم٠ٌم:

، ٦م اعمجتٝمديـصمؿ ضم٤مء ُمـ سمٕمدهؿ اًمت٤مسمٕمقن وأشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم ويمثػم ُمـ إئٛم

، ورىم٤مسم٦م هلل اًمٕمٚمٞمؿ ىمٚم٥م ُمًتٜمػم آشم٤مهؿ ُمـ قمٚمؿ همزير ووم٠مومتقا ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم سمام

وإصالح  أصمر ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ، وم٠مؾمدوا إمم إُم٦م ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م يم٤من هل٤م اخلٌػم

 اًمٕمٛمؾ.

: أهن٤م سمٞم٤من ٕطمٙم٤مم اهلل شمٕم٤ممم ذم أومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم ٤مً ومم٤م ئمٝمر ُمٜمزًم٦م اًمٗمتقى أيْم

إذا يم٤من ُمٜمّم٥م "هلذا ؿمٌف اسمـ اًم٘مٞمؿ اعمٗمتل سم٤مًمقزير اعمقىمع قمـ اعمٚمؽ، وم٘م٤مل: 

قىمٞمع قمـ اعمٚمقك سم٤معمحؾ اًمذي ٓ يٜمٙمر ومْمٚمف وٓ جيٝمؾ ىمدره وهق ُمـ أقمغم اًمت

                                                           
(، اإلطمٙم٤مم ذم متٞمٞمز اًمٗمت٤موى قمـ 113( اٟمٔمر: اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ًمألؾمٜمقي )ص7)

 (، حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة. 713-33)ص إطمٙم٤مم ًمٚم٘مراذم

 (.21/412شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (2)
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. (1)"اًمتقىمٞمع قمـ رب إرض واًمًاموات اعمراشم٥م اًمًٜمٞم٤مت ومٙمٞمػ سمٛمٜمّم٥م

 . (2)"وهلذا ىم٤مًمقا: اعمٗمتل ُمقىمع قمـ اهلل شمٕم٤ممم"وىم٤مل اًمٜمقوي: 

وًم٘مد اؾمتِمٕمر وم٘مٝم٤مء إُم٦م هذه احل٘مٞم٘م٦م ومٙم٤مٟمقا قمغم إدراك قمٔمٞمؿ، وؿمٕمقر 

 ١ًموًمٞم٦م هلذا إُمر ومٙم٤مٟمقا أورع اًمٜم٤مس قمـ اًمٗمتٞم٤م، ويم٤مٟمقا يتداومٕمقهن٤م ويقد  سم٤معم

 ُمـ اًمًٚمػ أن - –، يمام ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ أطمدهؿ ًمق أن أظم٤مه يمٗم٤مه ذًمؽ

قى، ويقد يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ أن اًمٗمت ذم اًمتنع يٙمرهقن يم٤مٟمقا واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م

تٝم٤مده ذم ُمٕمروم٦م طمٙمٛمٝم٤م يٙمٗمٞمف إي٤مه٤م همػمه، وم٢مذا رأى أهن٤م ىمد شمٕمٞمٜم٧م قمٚمٞمف سمذل اضم

 . (3)ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أو ىمقل اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ صمؿ أومتك

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم: أدريم٧م قمنميـ وُم٤مئ٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل 

 أن أظم٤مه يمٗم٤مه احلدي٨م، وٓ ُمٗم٧ٍم  ومام يم٤من ُمٜمٝمؿ حمدث إٓ ودّ  اهلل 

أطميص ُم٤م ؾمٛمٕم٧م  وىم٤مل أسمق داود ذم ُم٤ًمئٚمف: ُم٤م .أن أظم٤مه يمٗم٤مه اًمٗمتٞم٤م . إٓ ودّ 

أمحد ؾمئؾ قمـ يمثػم مم٤م ومٞمف آظمتالف ذم اًمٕمٚمؿ ومٞم٘مقل: ٓ أدري، ىم٤مل: وؾمٛمٕمتف 

ي٘مقل: ُم٤م رأي٧م ُمثؾ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم اًمٗمتقى أطمًـ ومتٞم٤م ُمٜمف، يم٤من أهقن قمٚمٞمف أن 

 ي٘مقل: ٓ أدري.

 وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم ُم٤ًمئٚمف: ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل: وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ 

                                                           
 (. 7/71( إقمالم اعمقىمٕملم )7)

 (.73آداب اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمتل ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي ) (2)

 -31( اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م قمٜمد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ُمـ ظمالل يمت٤مب اعمدوٟم٦م. د. قمٌداًمرىمٞم٥م اًمِم٤مُمل )ص4)

31.) 
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ؾ اًمٖمرب ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل: ٓ أدري ؾم٠مل رضمؾ ُمـ أه ُمٝمدي

 وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل شم٘مقل ٓ أدري؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وم٠مسمٚمغ ُمـ وراءك أين ٓ أدري.

وىم٤مل قمٌد اهلل: يمٜم٧م أؾمٛمع أيب يمثػًما ي٠ًمل قمـ اعم٤ًمئؾ ومٞم٘مقل: ٓ أدري 

وي٘مػ إذا يم٤مٟم٧م ُم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م اظمتالف، ويمثػًما ُم٤م يم٤من ي٘مقل: ؾمؾ همػمي، وم٢من ىمٞمؾ 

سمٕمٞمٜمف ىم٤مل: وؾمٛمٕم٧م  : ُمـ ٟم٠ًمل؟ ىم٤مل: ؾمٚمقا اًمٕمٚمامء، وٓ يٙم٤مد يًٛمل رضمالً ًمف

 .(1)"ذم اًمٓمالق، وي٘مقل: ُمـ حيًـ هذا ؟أيب ي٘مقل: يم٤من اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ٓ يٗمتل 

ويم٤من اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ يت٠مٟمك ذم اًمٗمتقى ويٕمٛمؾ اًمٜمٔمر ذم اعم٠ًمًم٦م ويٗمٙمر ومٞمٝم٤م 

أن يٜمنمح صدره اًمتٗمٙمػم اًمٓمقيؾ واًمٕمٛمٞمؼ وٓ ي٤ًمرع إمم اإلومت٤مء إٓ سمٕمد 

وشمٓمٛمئـ ٟمٗمًف إمم ُم٤م يراه ُمـ أٟمف احلٙمؿ اًمنمقمل اعمٜم٤مؾم٥م، وُمـ ؿمدة حتريف ذم 

اًمٗمتقى أٟمف رسمام ؾمٝمر اًمٚمٞم٤مزم ذم ؾمٌٞمؾ اًمتقصؾ إمم ُم٤م يٓمٛمئـ إًمٞمف وم٘مد روي قمٜمف أٟمف 

 ٘مقل: رسمام وردت قمكم اعم٠ًمًم٦م وم٠مؾمٝمر ومٞمٝم٤م قم٤مُم٦م ًمٞمٚمتل.يم٤من ي

ـ اعم٠ًمًم٦م ىم٤مل ًمٚم٤ًمئؾ اٟمٍمف : يم٤من ُم٤مًمؽ إذا ؾمئؾ قم(2)ىم٤مل اسمـ قمٌد احلٙمؿ

 طمتك أٟمٔمر ومٞمٝم٤م، ومٞمٜمٍمف ويؽمدد ومٞمٝم٤م.

 وىم٤مل: إين أظم٤مف أن يٙمقن زم ُمـ اًم٤ًمئؾ يقم وأي  ،وم٘مٚمٜم٤م ًمف ذم ذًمؽ، ومٌٙمك

                                                           
 (.7/21ًم٤ًمسمؼ )اعمرضمع ا (7)

قمٌد اهلل سمـ قمٌد احلٙمؿ سمـ أقملم سمـ ًمٞم٨م، اإلُم٤مم اًمٗم٘مـٞمف ُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م، أسمق حمٛمد اعمٍمي ( 2)

اعم٤مًمٙمل، ص٤مطم٥م ُم٤مًمؽ، ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: يم٤من اسمـ قمٌد احلٙمؿ رضمالً ص٤محل٤ًم، صم٘م٦م حم٘م٘م٤م سمٛمذه٥م 

تلم ؾمٜم٦م. اٟمٔمر: ؾمػم هـ، وًمف ٟمحق ُمـ ؾم273هـ، وُم٤مت ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م 711ُم٤مًمؽ، وًمد ؾمٜم٦م 

 (.4/43(، وومٞم٤مت إقمٞم٤من )71/221أقمالم اًمٜمٌالء )
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 يقم.

اهلل ومل يٚمتٗم٧م  ىم٤مل: ويم٤من ُم٤مًمؽ إذا ضمٚمس ٟمٙمس رأؾمف وحيرك ؿمٗمتٞمف سمذيمر

سمّمٗمرة ومٞمّمٗمر ، وم٢مذا ؾمئؾ قمـ ُم٠ًمًم٦م شمٖمػم ًمقٟمف ويم٤من أمحر يٛمٞمٜم٤ًم وٓ ؿمامًٓ 

 ويٜمٙمس رأؾمف وحيرك ؿمٗمتٞمف.

٠مًم٦م ومال ـلم ُمًــ مخًـ٠مل قمـصمؿ ي٘مقل: ُم٤م ؿم٤مء اهلل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، ومرسمام يً

 .(1)جيٞم٥م ُمٜمٝم٤م ذم واطمدة

ويٌلم ُمٜمٝم٩م  وىم٤مل وهق يٜمٕمك صٜمٞمع وم٘مٝم٤مء قمٍمه وضمرأهتؿ قمغم اًمٗمتقى،

زُمٜم٦م يمام يقضمٝمٝم٤م رؾم٤مًم٦م ًمٙمؾ ُمـ يٚمٞمف ُمـ إ ،إئٛم٦م إظمٞم٤مر اًمذيـ ؾمٌ٘مقه

اًمالطم٘م٦م سمٕمده ًمتٙمقن ٟمؼماؾًم٤م هيتدي هب٤م اعمٗمتقن واعمتّمدرون ًمٚمتقىمٞمع قمـ رب 

: ُم٤م رء أؿمد قمكم ُمـ أن أؾم٠مل قمـ ُم٠ًمًم٦م ُمـ - -اًمٕم٤معملم ومٞم٘مقل 

احلالل واحلرام، يم٠من هذا هق اًم٘مٓمع ذم طمٙمؿ اهلل وًم٘مد أدريم٧م أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 .(2)قمٚمٞمف واًمٗم٘مف سمٌٚمدٟم٤م وإن أطمدهؿ إذا ؾمئؾ قمـ ُم٠ًمًم٦م يم٠من اعمقت أذف

الم ومٞمف واًمٗمتٞم٤م، وًمق وىمٗمقا قمغم ُم٤م ـــقن اًمٙمــــورأي٧م أهؾ زُم٤مٟمٜم٤م هذا يِمتٝم

يّمػمون إًمٞمف همًدا ًم٘مٚمٚمقا ُمـ هذا، وإن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمٚمًٞم٤م، وظمٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م 

يم٤مٟم٧م شمؽمدد قمٚمٞمٝمؿ اعم٤ًمئؾ وهؿ ظمػم اًم٘مرون اًمذيـ سمٕم٨م ومٞمٝمؿ اًمٜمٌل 

 ويم٤مٟمقا جيٛمٕمقن أصح٤مب اًمٜمٌل ، ٜمئذ وي٠ًمًمقن طمٞم

                                                           
 (. 7/712شمرشمٞم٥م اعمدارك ) (7)

 (.13ص) اعمذه٥م اًمدي٤ٌمج ،(721 – 7/713شمرشمٞم٥م اعمدارك ) (2)
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صمؿ يٗمتقن ومٞمٝم٤م، وأهؾ زُم٤مٟمٜم٤م هذا ىمد ص٤مر ومخرهؿ اًمٗمتٞم٤م ومٌ٘مدر ذًمؽ يٗمت  هلؿ ُمـ 

 اًمٕمٚمؿ.

ىم٤مل: ومل يٙمـ ُمـ أُمر اًمٜم٤مس وٓ ُمـ ُم٣م وٓ ُمـ ؾمٚمٗمٜم٤م اًمذيـ ي٘متدى هبؿ 

ويٕمقل أهؾ اإلؾمالم قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مقًمقا هذا طمالل وهذا طمرام، وًمٙمـ ي٘مقل: أٟم٤م 

 أيمره يمذا وأطم٥م يمذا.

 كُْو }ذا آومؽماء قمغم اهلل، أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: وأُم٤م طمالل وطمرام ومٝم
َُزَل اهلل

َ
ا أ  ٌ ْحُخً 

َ
َرأ
َ
ا وََحالًَل  أ ًٌ ُّ َحَرا ِْ ٌِّ ْزٍق فََشَؽْيُخً  َ رِّ ٌِّ ِذَن   كُْو لهللىَُسً 

َ
أ

ْم لََعَ اهلل
َ
ًْ أ ونَ  ىَُس [ ٕن احلالل ُم٤م أطمٚمف اهلل ورؾمقًمف، 13]يقٟمس: {َتْفََتُ

"واحلرام ُم٤م طمرُم٤مه
(1)

. 

هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف إئٛم٦م اًمٕمٔمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ 

وم٘مٝم٤مء إُم٦م يم٤من ٟم٤مسمًٕم٤م ُمـ اًمِمٕمقر سمٛم١ًموًمٞم٦م اًمٗمتقى وظمٓمقرهت٤م4 ٕهن٤م سمٞم٤من 

طمٙمؿ رب اًمٕم٤معملم ًمٚم٤ًمئٚملم ذم اًمقىم٤مئع احل٤مدصم٦م اًمتل يٌتغم هب٤م اعمٙمٚمػ أو قمٛمقم 

٤من واعمٙم٤من ٘مدة ُمـ فمروف اًمزُماًمٜم٤مس، وُم٤م حتتػ سمف ُمـ اًمٕمٜم٤مس اعمتِم٤مهب٦م واعمٕم

ًمتحري قمٜمد اإلومت٤مء، واعمٗمتل إمم اواحل٤مل وشم٠مصمػم اًمٌٞمئ٦م وهمػمه٤م، إُمر اًمذي يدقمق 

س أو يًتحؾ هب٤م ُم٤مل، أو قهٜم٤م يم٤مًمٓمٌٞم٥م سمؾ أؿمد، وم٢من اًمٗمتقى رسمام شمذه٥م هب٤م ٟمٗم

يًت٤ٌمح هب٤م قمرض حمرم أو حتريؿ ُم٤م هق طمالل، أو شم١مدي إمم أرضار ضم٤ًمم سم٤مُٕم٦م 

تٕمن اؾمتدرايمٝم٤م، وم٤مًمٓمٌٞم٥م احل٤مذق ًمٞمس يم٤مًمّمٞمدزم اًمذي ُمٝمٛمتف يتٕمذر أو ي

                                                           
 (.7/721شمرشمٞم٥م اعمدارك ) (7)
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جلٜمس اعمرض ُمـ دون شمدظمؾ سمٛمٕمروم٦م احل٤مًم٦م اخل٤مص٦م  دواءُمٕمروم٦م ضمٜمس اًم

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمح٤مًم٦م اعمِمخّم٦م، أُم٤م اًمٓمٌٞم٥م وم٢مٟمف ي٠مظمذ يمؾ  اًمدواءًمٚمٛمريض وظم٤مصٞم٦م 

طم٤مًم٦م سم٢مضمراءات ظم٤مص٦م وومحقص٤مت قمٞمٜمٞم٦م ًمتِمخٞمص اعمرض وطمجٛمف واًمتٌٍم 

ض، واًمتح٘مؼ ُمـ اًمدواء اًمٜم٤مومع اًمذي جي٤مٟمس واىمع اعمرض وطم٤مًم٦م سمح٤مًم٦م اعمري

يت اعمريض سمام ٓ ي١مدي إمم أرضار يمٌػمة ُمّم٤مطم٦ٌم أو شم٤مًمٞم٦م، وهٙمذا وم٢من اعمٗمتل شم٠م

ُمًتٗمتًٞم٤م قمـ طمٙمؿ اهلل ومٞمٝم٤م ذم إـم٤مر طم٤مًمتف  إًمٞمف طم٤مًم٦م ظم٤مص٦م يٕمروٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م

ذم اًمقىم٤مئع اًمتل  اًمِمخّمٞم٦م، واًمٔمروف اعمحتٗم٦م سم٤مًمقاىمٕم٦م، وقمغم اعمٗمتل أن ٓ يٜمٔمر

ًٓ وصمٞمً٘م٤م سم٤مًمٔمروف آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م  ٓ جيده٤م ذم سمٚمده واًمتل شمتّمؾ اشمّم٤م

وآىمتّم٤مدي٦م وإُمٜمٞم٦م اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م اًم٤ًمئؾ، واًمقاضم٥م قمٚمٞمف ذم ُمثؾ هذه 

اًم٘مْم٤مي٤م أن حيٞمؾ اعمًتٗمتل قمغم قمٚمامء سمٚمده اًمذيـ خيؼمون طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مْمٞم٦م اعم١ًمول 

واعم٠ًمًم٦م، ويًتٓمٞمٕمقن أن يٌٞمٜمقا احلٙمؿ اًمنمقمل قمٜمٝم٤م ويٕمرومقن واىمع اًم٤ًمئؾ 

 اًمذي حي٘مؼ ُم٘م٤مصد اًمتنميع.

اًمٗمت٤موى متثؾ شمّمقيًرا دىمٞمً٘م٤م ًمٚمقوع اًم٘م٤مئؿ ذم يمؾ قمٍم، وُم٤م يٙمقن قمٚمٞمف و

اعمجتٛمع ُمـ إوو٤مع آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م، 

وم٢من اًمٗمت٤موى هل ذم وومٞمٝم٤م ُم٘مٞم٤مس عم٘مدار اًمتديـ، وؾمالُم٦م اًمًٚمقك ًمٚمٜم٤مس، 

احل٘مٞم٘م٦م ضمقاسم٤مت قمـ أومٕم٤مل اًمٜم٤مس وشمٍموم٤مهتؿ اًمقاىمٕم٦م واجل٤مري قمٚمٞمٝم٤م طم٤مهلؿ، 

يمام شمٕمؼم قمـ طمٚمقل عمِم٤ميمؾ اًمٜم٤مس ذم خمتٚمػ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة إذ هل ُمٜمٌث٘م٦م قمـ 

 واىمع طمٞم٤مهتؿ، وهل شمٕمٙمس احل٤مًم٦م اًمديٜمٞم٦م، واحلْم٤مرة اًمدٟمٞمقي٦م ًمٚمٛمجتٛمع سمح٥ًم 
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 أؾمئٚم٦م اًمٜم٤مس وأوضمف اهتامُمٝمؿ.

تؼم اًمٗمتقى اًمثٛمرة اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مد ًمٚمٛمجتٝمد، ومٌٕمد أن يٌذل وشمٕم

اعمجتٝمد هم٤مي٦م وؾمٕمف، ويًتٗمرغ يم٤موم٦م أدواشمف، وإُمٙم٤مٟم٤مشمف ذم اًمتٗم٘مف ذم إدًم٦م 

اًمنمقمٞم٦م، وُمٕمروم٦م اًم٘مْمٞم٦م اًمقاىمٕم٦م، وُمالسم٤ًمهت٤م وفمروومٝم٤م يّمؾ سمح٥ًم فمٜمف إمم 

أي هق ُم٤مدة اًمٗمتقى رأي حيًٌف هق احلؼ، وأٟمف اًمراضم ، وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن هذا اًمر

ًمٚمٛم٠ًمًم٦م اًمٜم٤مزًم٦م، وم٤مًمٗمتقى شمٕمتؼم اعمرطمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٚمٕمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م واًمٌداي٦م 

ًمٚمّمقرة اًمقاىمٕمٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م، ومٝمل متثؾ ظمريٓم٦م قمٛمؾ وسمرٟم٤مُم٩م شمٜمٗمٞمذي وشمٓمٌٞم٘مل 

ي٘مقم اعمٙمٚمػ سم٤مُمتث٤مًمف، واًمتديـ سمف ذم واىمع طمٞم٤مشمف، وىمد يم٤مٟم٧م ومت٤موى اًمٕمٚمامء 

٤م شمتًؿ سم٤مًمقاىمٕمٞم٦م واًمٜمٔمرة اًمتِمخٞمّمٞم٦م سمح٥ًم احل٤مل اعمح٘م٘ملم ؾم٤مسمً٘م٤م وطمديثً 

اعمًتٗمتك قمٜمٝم٤م، وًمرسمام ىمرر اًمٗم٘مٞمف ذم دروؾمف اعمٜمٝمجٞم٦م طمٙماًم ُم٤م سمٜم٤مء قمغم أصقل 

ُمذهٌف، وقمٜمد اًمٗمتقى اًمٕمٛمٚمٞم٦م يٗمتل اًم٤ًمئؾ سمخالومٝم٤م ًمقضمقد ُمالسم٤ًمت وأطمقال 

 .(1)شم٘متيض اخلروج قمام هق ُم٘مرر ذم اعمذه٥م

راشم٥م اعمجتٝمديـ، وذيمر اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م و ىمد حتدث اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل قمـ ُم

اًمرسم٤مين، واحلٙمٞمؿ، واًمراؾمخ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕم٤ممل، واًمٗم٘مٞمف، "ووصػ ص٤مطمٌٝم٤م سم٠مٟمف: 

واًمٕم٤مىمؾ4 ٕٟمف يرسمك سمّمٖم٤مر اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ يم٤ٌمره، ويقذم يمؾ أطمد طم٘مف طمًٌام يٚمٞمؼ 

سمف، وىمد حت٘مؼ سم٤مًمٕمٚمؿ وص٤مر ًمف يم٤مًمقصػ اعمجٌقل قمٚمٞمف، وومٝمؿ قمـ اهلل ُمراده ُمـ 

 .ذيٕمتف

                                                           
 (.313احلٙمؿ اًمنمقمل سملم اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ د. قمٌد اًمرىمٞم٥م اًمِم٤مُمل )ص (7)
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 ومـ خوصقتف أمران:

: أٟمف جيٞم٥م اًم٤ًمئؾ قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمف ذم طم٤مًمتف قمغم اخلّمقص إن يم٤من أحدمهو

ًمف ذم اعم٠ًمًم٦م طمٙمؿ ظم٤مص، سمخالف ص٤مطم٥م اًمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م، وم٢مٟمف إٟمام جيٞم٥م ُمـ 

 رأس اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ همػم اقمت٤ٌمر سمخ٤مص.

: أٟمف ٟم٤مفمر ذم اعمآٓت ىمٌؾ اجلقاب قمـ اًم١ًمآت، وص٤مطم٥م اًمث٤مٟمٞم٦م وافثوين

ٜمٔمر ذم ذًمؽ، وٓ ي٤ٌمزم سم٤معمآل إذا ورد قمٚمٞمف أُمر أو هنل أو همػممه٤م، ويم٤من ذم ٓ ي

 .(1)"ُم٤ًمىمف يمٚمًٞم٤م

وم٤مًمٗمتقى متثؾ أهؿ قمٜم٤مس وإضمراءات اعمٜمٔمقُم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمج٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل 

سم٤مقمت٤ٌمر أهن٤م شمٕم٤مًم٩م اًمٕمٞمٜم٤مت  اًمنمقمل سمؾ هل ظمالص٦م ُمٜمٝم٩م اًمتٓمٌٞمؼًمٚمحٙمؿ 

ؼ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وشمتٜم٤مول اًمقاىمٕمٞم٦م ًمألومراد واحل٤مٓت، ُمـ طمٞم٨م شمٓمٌٞم

اًمٗمت٤موى اإلضم٤مسم٦م قمـ اعم٤ًمئؾ اجلزئٞم٦م سمّمقرهت٤م اعمِمخّم٦م وواىمٕمٝم٤م اعم٤مصمؾ طم٘مٞم٘م٦م 

سمٕمٜم٤مسه يمٚمٝم٤م  ومٞمتقمم اعمٗمتل ُمٕم٤مجل٦م شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ سمٕمد ؾمٚمقيمف ُمٜمٝم٩م اًمٗمٝمؿ 

ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل قمغم اعمًتقى اًمتجريدي اًمٙمكم أو اًمٜمققمل، وؾمٚمقك ُمٜمٝم٩م 

هذه اعمًػمة آضمتٝم٤مدي٦م إمم شمّمدي٘مٝم٤م سمٗمتقى شمرؾمؿ  اًمتٓمٌٞمؼ يّمؾ إمم ظمالص٦م

اًمّمٞم٤مهم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل ُمٓم٤مسمً٘م٤م ًمٚمقاىمٕم٦م يمام هل ُمـ دون إهمٗم٤مل أي 

 قمٜمٍم ُمـ قمٜم٤مسه٤م أو دم٤مهؾ ٕي ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م.

 وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٗمتقى هبذه إمهٞم٦م وهذه اعمٜمزًم٦م يم٤من ٓ سمد قمغم اعمٗمتل أن يتحرى 

                                                           
 (.1/244اوم٘م٤مت )اٟمٔمر: اعمق (7)
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ء واًمًػم قمٚمٞمف طمتك شمٙمقن ومت٤مواه ُمٓم٤مسم٘م٦م عمراد اًمِم٤مرع أو اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٞمؿ ًمإلومت٤م

ُم٘م٤مرسم٦م ًمف ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ُمـ شمنميع إطمٙم٤مم سمجٚم٥م اعمّم٤مًم  

ودرء اعمٗم٤مؾمد، وإقم٤مٟم٦م اًم٤ًمئريـ إمم ُمٜم٤مزل رب اًمٕم٤معملم قمغم ؾمٚمقك اًمًٌٞمؾ 

ذم  أن ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل ذم اًمّمحٞم  ذم ؾم٤مئر شمٍموم٤مهتؿ، وٓؿمؽ 

قمغم مجٞمع اعمٗمتلم شمتٌع أصمره، واًمًٚمقك ذم  ٥م٩م اًمًٚمٞمؿ اًمذي جيإلومت٤مء هق اعمٜمٝما

ـمري٘مف ٕٟمف ؾمٞمد اعمٗمتلم اعمرؾمؾ ُمـ رب اًمٕم٤معملم اعم١ميد سم٤مًمقطمل واًمتًديد 

واًمٖمٗمٚم٦م واًمٖمٚمق، واًمت٠مصمر  رسمف، اًمٌٕمٞمد قمـ اهلقى وطمظ اًمٜمٗمس واًمؽمؿمٞمد ُمـ

ظم٤مًمد  سم٤معم١مصمرات اعمختٚمٗم٦م، ًمٙمقٟمف ذم ُم٘م٤مم اًمتنميع اعم١مؾمس ًمٜمٔم٤مم قم٤مم قم٤معمل

 شمٜمٗمٞمًذا عم٘مت٣م إسمالغ اًمرؾم٤مًم٦م اخل٤ممت٦م.

ذم  ٤مًمؽ اًمٜمٌل ــقا ُمًـوُمـ هٜم٤م يتحتؿ قمغم اًم٤ٌمطمثلم أن يتتٌٕم

ومت٤مويف ًمٚمخٚمقص إمم اعمٜمٝم٩م واعم٤ٌمدئ وإؾمس اًمتل شمرؾمٛمٝم٤م ظمالل ومت٤مويف 

ًمتٙمقن عمـ سمٕمده ُمٜمٝمج٤ًم وـمري٘م٤ًم وؾمٌٞماًل يًػمون قمٚمٞمف صٞم٤مٟم٦م ًمٚمنمع، ومح٤مي٦م 

 قصٞمػ شمٍموم٤مهتؿ.ًمٚمٜم٤مس ُمـ اخلٓم٠م ذم شم

وهذا ُم٤م دقم٤مين ًمٚمٌح٨م ذم هذا اعمقوقع، وٓ أزقمؿ أن ىمد أطمٓم٧م سمف أو 

 سمٚمٖم٧م اًمٖم٤مي٦م، يمال، سمؾ حم٤موًم٦م حمدودة شمْمع اخلٓمقط اًمٕمريْم٦م أُم٤مم هذا اعمقوقع 

 اًمذي حيت٤مج ضمٝمقدًا خمتٚمٗم٦م ًمٚمقصقل إمم اعمراد.
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 اجلذور افتورخيقي وادقضقظقي فؾػتقى:

ومقن ذم طمٞم٤مهتؿ سمٛم٘مت٣م ُم٤م شمًتدقمٞمف أهقاؤهؿ يم٤من اًمٜم٤مس ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يتٍم

وهمرائزهؿ إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ سمٕمض اًم٘مٞمقد آضمتامقمٞم٦م، واًم٘مٞمقد إظمالىمٞم٦م اًمٗمردي٦م 

ًمٚمٌٕمض، ومال يٕمرومقن طم٘م٤مئؼ إواُمر وٓ اًمٜمقاهل، وٓ احلالل وٓ احلرام، 

 ٧مويم٤مٟم٧م شمًػم أُمقرهؿ قمغم أوو٤مع ُمْمٓمرسم٦م وومقى ذم إدارة اًمٜمٗمس اٟمٕمٙمً

واًمنميٕم٦م  سم٤مًمديـ اإلؾمالُمل جتٛمع، وعم٤م ضم٤مء اًمٜمٌل قمغم إدارة اعم

جمتٛمٕم٤ًم ضمديدًا سمتّمقرات ضمديدة وشمٜمٔمٞمامت  ّمٜمعاؾمتٓم٤مع أن ياإلؾمالُمٞم٦م 

ضمديدة، ضمٕمٚم٧م ًمٙمؾ شمٍموم٤مهتؿ اقمت٤ٌمرات ىم٤مئٛم٦م قمغم اعم١ًموًمٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وذم 

 أظمرة، واجلزاء واحل٤ًمب، واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب.

٤ًم ٞمسمٜم٤مئف إيامٟمٞم٤ًم وقم٘م٤مئدي٤ًم، وأظمالىم ن اعمجتٛمع اإلؾمالُمل سمٕمدوسمٕمد أن شمٙمقّ 

وقم٤ٌمدة، أصٌح٧م اًمتٍموم٤مت حمٙمقُم٦م هبذا اًمديـ، وهذه اًمتٕم٤مًمٞمؿ  وؾمٚمقيم٤مً 

 .اخلػم واًمٗمالح ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةاًمديٜمٞم٦م اًمتل حتٛمؾ 

وطمتك يتٕمرف اًمٜم٤مس قمغم شمٍموم٤مهتؿ وُمٓم٤مسم٘متٝم٤م عم٘مت٣م شمٕم٤مًمٞمؿ اًمنمع يم٤من 

أطمٙم٤مم قمغم هذه اًمتٍموم٤مت، وهذه ٓ سمد ُمـ اًم١ًمال واعمٕمروم٦م قمام جيٝمٚمقٟمف ُمـ 

اًمٜم٘مٓم٦م هل سمداي٦م شمٙمقيـ ُمٜمٝم٩م اإلومت٤مء اًمذي جيٞم٥م قمغم شم٤ًمؤٓت اًمٜم٤مس قمـ 

 أومٕم٤مهلؿ وأىمقاهلؿ وؾم٤مئر شمٍموم٤مهتؿ.

 وىمد ذيمر اهلل ذم يمت٤مسمف مجٚم٦م ُمـ اًمٗمت٤موى سمٞمٜمٝم٤م سمٜمٗمًف شم٠مؾمٞم٤ًًم هلذا اعمٌدأ، وسمٞم٤مٟم٤ًم 

 ّمقرة اعم٘مّمقدة ذقم٤ًم.ٕمهٞمتف، وظمٓمقرشمف، وأصمره قمغم رؾمؿ واىمع اعمجتٛمع سم٤مًم
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َزِّ } :ىم٤مل 
ْ
ِ اِس َواْل َٔارِيُج لِي ِْي ِث كُْو ِِهَ َم

َ
َِ اْْل لََُُٔم َؼ

َ
يَْصأ

ٔا اْْلُُئَت  حُ
ْ
َِ ات ََق وَأ ٌَ َ  اْىِِب   ا َوىَِس َْ ِٔر ُٓ َْ ُع ٌِ ٔا اْْلُُئَت  حُ

ْ
ْن حَأ

َ
َوىَيَْس اىِِْبُّ ةِأ

ٔا ا ُل ا َوات  َٓ ِ َٔاة ةْ
َ
َْ أ ًْ ُتْفيُِحٔنَ ىََؽي   هللٌِ  .[723]اًمٌ٘مرة:{ ُس

 َخْْيٍ } :وىم٤مل 
َْ ٌِ  ًْ ْجَفْلُخ

َ
ا أ ٌَ ِِْفُلَٔن كُْو  اَذا ُح ٌَ لََُُٔم 

َ
يَْصأ

 َِ
يْ َٔاِِلَ  فَيِيْ

َ
 َخْْيٍ َواْل

َْ ٌِ ٔا  ا َتْفَؽيُ ٌَ يِيِو َو َِ الص 
َصاننِِي َواةْ ٍَ ْ ْكَربنَِي َواَْلََخا َى َوال

ًٌ  هللفَإِن  ا ِّ َؼيِي ِ  [.271:]اًمٌ٘مرة  {ة

ِّ } :وىم٤مل  ِّ كُْو كَِخاٌل ذِي ََراِم كَِخاٍل ذِي
ْ
ِر اْل ْٓ َِ الش  لََُُٔم َؼ

َ
يَْصأ

َْ َشيِيِو ا ْكَِبُ  هللَنتٌِْي َوَضدٌّ َخ
َ
ُّ أ ِْ ٌِ  ِّ يِ ْْ

َ
ََراِم َوإِْخَراُج أ

ْ
ْصِشِد اْل ٍَ ْ ِّ َوال ِ َوُكْفٌر ة

َِْد ا ََ اْىَلْخِو  هللِؼ ٌِ ْكَِبُ 
َ
َُِث أ َْ  يَ َولَواْىِفْخ ًْ َخ وُك ًْ َحَّت  يَُردُّ َزالَُٔن ُحَلاحِئَُُُس

وََلَِم 
ُ
َٔ ََكفٌِر فَأ ُْ ْج َو ٍُ ِّ َذَي َْ ِديِِ ًْ َخ ُِْس ٌِ َْ يَْرحَِدْد  ٌَ ٔا َو ًْ إِِن اْشَخَطاُؼ ِديُِِس
ا َخاِِلُ  َٓ ًْ ذِي ُْ ْضَحاُب انل ارِ 

َ
وََلَِم أ

ُ
ْجَيا َواْْلِخَرةِ وَأ ًْ ِِف اِلُّ ُٓ ُ ال ٍَ ْخ

َ
 {ونَ َحتَِطْج أ

 [.271]اًمٌ٘مرة:

ًٌ َنتٌِْي } :وىم٤مل  ا إِْث ٍَ ِٓ يِِْسِ كُْو ذِي ٍَ ْ ِر َوال ٍْ َ
ْ
َِ اْل لََُُٔم َؼ

َ
يَْصأ

 َٔ ِِْفُلَٔن كُِو اىَْؽْف اَذا ُح ٌَ لََُُٔم 
َ
ا َويَْصأ ٍَ ِٓ َْ َجْفِؽ ٌِ ْكَِبُ 

َ
ا أ ٍَ ُٓ ٍُ ِ اِس َوإِْث َِافُِػ لِي ٌَ َو

ُ ا ًُ  هللَنَذلَِم يُينَيِّ ُرونَ يَاِت ىَؽَ اْلىَُس ًْ َتَخَفه   [.273]اًمٌ٘مرة:{ ي ُس

ٔا } :وىم٤مل  ُ اْخََتِل
ًذى فَ

َ
َٔ أ ُْ ِحيِظ كُْو  ٍَ ْ َِ ال لََُُٔم َؼ

َ
َويَْصأ

 َْ ٌِ   َ ُْ حُٔ
ْ
ْرَن فَأ  ٓ ْرَن فَإَِذا َتَط ُٓ َ  َحَّت  َحْط ُْ ِحيِظ َوَل َتْلَرُبٔ ٍَ ْ اىنَِّصاَء ِِف ال

ًُ ا َمَرُك
َ
ََ ُُيِبُّ ال   هللإِن  ا هللَحْيُد أ ِري ِّٓ َخَط ٍُ ْ  [.222]اًمٌ٘مرة: {ٔ اننَِي َوُُيِبُّ ال
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ىَِث إِِن اْمُرٌؤ  يَْصَخْفُخََُٔم كُِو اهلل} :وىم٤مل  ًْ ِِف اىََْكَ ُحْفخِيُس
ا  َٓ َ َْ ل ًْ يَُس َ ا إِْن ل َٓ َٔ يَِرُث ُْ ا حََرَك َو ٌَ ا ُِْطُف  َٓ ْخٌج فَيَ

ُ
يََم ىَْيَس ََلُ َوَِلٌ َوََلُ أ َْ

ةً رَِساًل َونَِصاًء َوَِلٌ فَإِْن ََك  َٔ ٔا إِْخ ا حََرَك َوإِْن ََكُُ  ٍ ا اثلُّيَُراِن ِم ٍَ ُٓ َجَخا اذْنََخنْيِ فَيَ
ُ ا َينْيِ يُينَيِّ

ُْثَ
ُ
ٌِْرُو َحظِّ اْْل َنِر  ٔا َوا هللفَيذِل  ْن حَِغيُّ

َ
ًْ أ ٍء  هللىَُس ةُِسوِّ ََشْ

 ًٌ  [711]اًمٜم٤ًمء:{ َؼيِي

ِحو  } :وىم٤مل 
ُ
اَذا أ ٌَ لََُُٔم 

َ
ا  يَْصأ ٌَ يَِّتاُت َو ًُ اىط  ِحو  ىَُس

ُ
ًْ كُْو أ ُٓ َ ل

ًُ ا ُس ٍَ ا َؼي   ٍ َ  ِم ُٓ َٔج ٍُ ََكِّتنَِي ُتَؽيِّ ٌُ َٔارِِح  َ
ْ
ََ اْل ٌِ  ًْ ُخ ٍْ ا  هللَؼي   ٍ ٔا ِم فََُكُ

ًَ ا ًْ َواْذُنُروا اْش ََ َؼيَْيُس ْمَصْس
َ
ٔا ا هللأ ُل ِّ َوات  يُػ  هللإِن  ا هللَؼيَْي ََسِ

َِصاِب 
ْ
 [.٤3مئدة:]اعم {اْل

ْجَفاُل } :وىم٤مل 
َ
ْجَفاِل كُِو اْْل

َ
َِ اْْل لََُُٔم َؼ

َ
ٔا  هلليَْصأ َوالر ُشِٔل فَات ُل

ٔا ا هللا ِطيُؽ
َ
ًْ وَأ ٔا َذاَت ةَيُِِْس ْضيُِح

َ
ٌِِنِيَ  هللوَأ ًْ ُمْؤ ُخ ِْ  {َوَرُشََٔلُ إِْن ُن

 [7]إٟمٗم٤مل:

مل شمٙمـ ُمقضمقدة  يمؾ هذه إؾمئٚم٦م، وآؾمتٗمت٤مءات ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

ٌؾ اًمٌٕمث٦م واًمرؾم٤مًم٦م، مم٤م يدل قمغم اًمتحقل اًمٙمٌػم اًمذي اٟمّمٌٖم٧م سمف طمٞم٤مهتؿ، ىم

وم٠مصٌح٧م شمٍموم٤مهتؿ حمٙمقُم٦م سم٘م٤مٟمقن اًمنمع وشمٕم٤مًمٞمٛمف، وؿمدة حترهيؿ ذم حت٘مٞمؼ 

 اعمٓم٤مسم٘م٦م سملم شمٍموم٤مهتؿ وسملم ُم٘مت٣م اًمنمع.

، وأضم٤مب قمـ أؾمئٚم٦م اًمٜم٤مس ذم وًم٘مد ىم٤مم هبذا اعمٜمٝم٩م اًمٜمٌل 

 تقىمٕم٦م، طم٥ًم احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م.خمتٚمػ اًم٘مْم٤مي٤م اًمقاىمٕم٦م واعم
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 دم اإلؾتوء: أمهقي افتعرف ظذ مـفٍ افـبل 

هق أقمٔمؿ ُمـ ُمثؾ  ـ إن اإلومت٤مء إظم٤ٌمر قمـ اًمنمع، واًمٜمٌل  7

 قمٜمف سمّمقرة ىم٤مـمٕم٦م ٓ شم٘مٌؾ اعمراضمٕم٦م، واًمتٕمرف قمغم ُمٜمٝمجف ذم اًمنمع، وسملّم 

 اإلومت٤مء ي٘مقد اًمٗم٘مٞمف إمم اعمٜمٝمجٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م ًمإلومت٤مء.

هق اًم٘مدوة وإؾمقة، وُمٜمٝمجف هق اعمٜمٝم٩م  ـ يمقن اًمٜمٌل  2

إؾمٛمك اًمذي جي٥م قمغم مجٞمع اعمًٚمٛملم ؾمٚمقيمف وهن٩م ؾمٌٞمٚمف، وهذا ُمـ ُم٘مت٣م 

اإليامن سمرؾم٤مًمتف، وُمـ ُم٘مت٣م اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٗمتقى قمغم أؾمس ؾمٚمٞمٛم٦م حت٘مؼ ُم٘مّمقد 

 اًمِم٤مرع.

ذم اإلومت٤مء، ودمكم ُمٌدأ اًمرمح٦م  ـ شمٙم٤مُمؾ ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل  4

 ع إىم٤مُم٦م احلؼ.واًمتٞمًػم، وُمراقم٤مة اخلٚمؼ ُم

ذم اإلومت٤مء قمّمٛم٦م ُمـ اخلٓم٠م  ذم اًمتٕمرف قمغم ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل ـ   3

اعمٜمٝمجل، واًمزًمؾ اًمذي ي١مدي إمم آٟمحراف سم٤مًمٗمتقى قمام شمرُمل إًمٞمف ُمـ سمٞم٤من 

 ُمراد اًمِم٤مرع ذم خمتٚمػ اًم٘مْم٤مي٤م اعم١ًمول قمٜمٝم٤م.
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 املبحث الثاني

 اإلفتاء عند النيب 
 

 ظذ أربعي مطوفى: ويشتؿؾ

 .: ُم٘م٤مُم٤مت أطمقال اًمٜمٌل ادطؾى إول

 .: ُمّم٤مدر اإلومت٤مء قمٜمد اًمٜمٌل ادطؾى افثوين

 .: ظمّم٤مئص إومت٤مء اًمٜمٌل افثوفٌ ادطؾى

 ذم اإلومت٤مء. : ُمٕم٤ممل ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل افرابع طؾىاد
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 املطمب األوه

  وكاوات أحواه الٍيب
 

 

ٕمددة سمح٥ًم اًمقفم٤مئػ اًمتل ىم٤مم هب٤م، واًمتل ُم٘م٤مُم٤مت ُمت ًمٚمٜمٌل 

، وُمـ ٓ سمٕمْمٝم٤م ٟم٤مسمع ُمـ سمنميتف، وسمٕمْمٝم٤م ُمـ ُمٝمٛمتف اًمتل ويمٚم٧م إًمٞمف ًمٚم٘مٞم٤مم هب٤م

اظمتٚمٓم٧م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مي٤م  يٗمرق سملم حمٛمد اًمٌنم، وسملم حمٛمد اًمٜمٌل 

اًمّم٤مدرة قمٜمف، وووع يمؾ ىمقل أو شمٍمف ذم همػم حمٚمف، ودمٜمك قمغم اًمٜمٌل 

 ًمٕمٚمامء أطمقال اًمٜمٌل ، وًمذا ىمًؿ اسمام ٓ يريد  إمم

 قمدة أىم٤ًمم:

 : ـ ادؼوم افؼقيل 1

 ُمـ ىمقل همػم اًم٘مرآن. وهق ُم٤م صدر قمـ اًمٜمٌل 

 وهق قمغم ٟمققملم:

 : ُم٤م يم٤من قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتنميع:إول 

وهذا يِمتٛمؾ قمغم ُم٤م يم٤من وطمًٞم٤م ُمـ اهلل، وقمغم ُم٤م يم٤من اضمتٝم٤مًدا شمنميٕمًٞم٤م 

٤ًٌم ومٞمف، وُم٤م يم٤من اضمتٝم٤مًدا شمنميٕمًٞم٤م أظمٓم٠م وم وقم٘م٥م قمٚمٞمف  ٞمف اًمٜمٌل ُمّمٞم

 اًمقطمل سم٤مًمتّمحٞم  ومٝمذا ًمف طمٙمؿ اًمقطمل سم٤مقمت٤ٌمر شم٘مرير اًمقطمل ًمف.
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: ُم٤م يم٤من اضمتٝم٤مًدا ورأًي٤م دٟمٞمقًي٤م ذم ىمْم٤مي٤م دٟمٞمقي٦م سمحت٦م، أو إضمراءات افثوين

 وٛمـ وىم٤مئع شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م.

... وم٠مُم٤م  ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م: [] أطمقاًمف"ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: 

قمغم أؾمٚمقهب٤م اعمت٘مدم سم٤مًمٕم٘مد واًم٘مقل  أطمقاًمف ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م ومٜمحـ ٟمًؼمه٤م

 واًمٗمٕمؾ.

 أُم٤م اًمٕم٘مد ُمٜمٝم٤م: وم٘مد يٕمت٘مد ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م اًمٌمء قمغم وضمف وئمٝمر ظمالومف، أو 

 يٙمقن ُمٜمف قمغم ؿمؽ أو فمـ، سمخالف أُمقر اًمنمع.

اعمديٜم٦م، وهؿ ي١مسمرون  ىم٤مل راومع سمـ ظمدي٩م: ىمدم رؾمقل اهلل 

ًمٕمٚمٙمؿ ًمق مل شمٗمٕمٚمقا يم٤من  ىم٤مل: اًمٜمخؾ وم٘م٤مل: ُم٤م شمّمٜمٕمقن؟ ىم٤مًمقا: يمام ٟمّمٜمٕمف..

إكام أكو بؼ.. إذا أمرتؽؿ ظمػًما، ومؽميمقه ومٜم٘مّم٧م، ومذيمروا ذًمؽ ًمف.. وم٘م٤مل: )

وذم   .(1)(بقء مـ ديـؽؿ ؾخذوا بف وإذا أمرتؽؿ بقء مـ رأي ؾنكام أكو بؼ

 .(2)(أكتؿ أظؾؿ بلمر دكقوـؿرواي٦م أٟمس: )

 دي٨م اسمـ ــوذم طم (3)(إكام طــً طـًو ؾال تماخذوين بوفظـدي٨م آظمر: )ــوذم طم

                                                           
 (.2412( أظمرضمف ُمًٚمؿ )7)

ُمر سم٘مقم يٚم٘محقن،  أن اًمٜمٌل  (، وأصٚمف: قمـ أٟمس 2414( أظمرضمف ُمًٚمؿ )2)

ىم٤مًمقا: ىمٚم٧م يمذا  )مو فـخؾؽؿ؟(ىم٤مل: ومخرج ؿمٞمًّم٤م، ومٛمر هبؿ وم٘م٤مل:  )فق مل تػعؾقا فصؾح(وم٘م٤مل: 

 .)أكتؿ أظؾؿ بلمر دكقوـؿ(ويمذا، ىم٤مل: 

قمـ ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ُمررت ُمع رؾمقل اهلل (، ومت٤مُمف: 2417( أظمرضمف ُمًٚمؿ )4)

  :وم٘م٤مًمقا: يٚم٘محقٟمف، جيٕمٚمقن اًمذيمر  )مو يصـع همٓء؟(سم٘مقم قمغم رءوس اًمٜمخؾ، وم٘م٤مل

ىم٤مل: وم٠مظمؼموا سمذًمؽ،  )مو أطـ يغـل ذفؽ صقًئو(: ذم إٟمثك ومٞمٚم٘م ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
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أكو بؼ.. ؾام : )إٟمام قم٤ٌمس ذم ىمّم٦م اخلرص: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

حدثتؽؿ ظـ اهلل ؾفق حؼ، ومو ؿؾً ؾقف مـ ؿبؾ كػز ؾنكام أكو بؼ، أخطكء 

وهذا قمغم ُم٤م ىمررٟم٤مه ومٞمام ىم٤مًمف ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمًف ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م، وفمٜمف ُمـ  وأصقى(

 ذم ذع ذقمف، وؾمٜم٦م ؾمٜمٝم٤م. أطمقاهل٤م، ٓ ُم٤م ىم٤مًمف ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمًف واضمتٝم٤مده

عم٤م ٟمزل سم٠مدٟمك ُمٞم٤مه سمدر ىم٤مل ًمف  ويمام طمٙمك اسمـ إؾمح٤مق: أٟمف 

احل٤ٌمب سمـ اعمٜمذر: أهذا ُمٜمزل أٟمزًمٙمف اهلل ًمٞمس ًمٜم٤م أن ٟمت٘مدُمف.. أم هق اًمرأي 

واحلرب واعمٙمٞمدة؟ ىم٤مل: ٓ.. سمؾ هق اًمرأي واحلرب واعمٙمٞمدة.. ىم٤مل: وم٢مٟمف ًمٞمس 

ـ اًم٘مقم ومٜمٜمزًمف، صمؿ ٟمٖمقر ُم٤م وراءه ُمـ سمٛمٜمزل.. اهنض طمتك ٟم٠ميت أدٟمك ُم٤مء ُم

وومٕمؾ ُم٤م ىم٤مًمف، وىمد ىم٤مل  (1))أذت بوفرأي(اًم٘مٚم٥م. ومٜمنمب وٓ ينمسمقن، وم٘م٤مل: 

ْمرِ }اهلل شمٕم٤ممم ًمف: 
َ
ًْ ِِف اْْل ُْ  . [713]آل قمٛمران: {َوَشاوِْر

وأراد ُمّم٤محل٦م سمٕمض قمدوه قمغم صمٚم٨م متر اعمديٜم٦م،  وم٤مؾمتِم٤مر إٟمّم٤مر، ومٚمام 

  أظمؼموه سمرأهيؿ رضمع قمٜمف.

ومٛمثؾ هذا وأؿم٤ٌمهف ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م اًمتل ٓ ُمدظمؾ ومٞمٝم٤م ًمٕمٚمؿ دي٤مٟم٦م، وٓ 

اقمت٘م٤مده٤م، وٓ شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م جيقز قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م ُم٤م ذيمرٟم٤مه.. إذ ًمٞمس ذم هذا يمٚمف ٟم٘مٞمّم٦م وٓ 

حمٓم٦م، وإٟمام هل أُمقر اقمتٞم٤مدي٦م يٕمرومٝم٤م ُمـ ضمرهب٤م وضمٕمٚمٝم٤م مهف، وؿمٖمؾ ٟمٗمًف هب٤م، 

                                                                                                                                               
فؽ ؾؾقصـعقه، ؾنين إكام )إن ـون يـػعفؿ ذسمذًمؽ وم٘م٤مل:  ومؽميمقه، وم٠مظمؼم رؾمقل اهلل 

طــً طـًو، ؾال تماخذوين بوفظـ، وفؽـ إذا حدثتؽؿ ظـ اهلل صقًئو، ؾخذوا بف، ؾنين فـ أـذب ظذ اهلل 

.) 

 (.7/121( اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤مم )7)
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من اجلقاٟم   سمٕمٚمقم ُمِمحقن اًم٘مٚم٥م سمٛمٕمروم٦م اًمرسمقسمٞم٦م، ُم واًمٜمٌل 

 اًمنميٕم٦م، ىمّمٞمد اًم٤ٌمل سمٛمّم٤مًم  إُم٦م اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م.

 وًمٙمـ هذا إٟمام يٙمقن ذم سمٕمض إُمقر وجيقز ذم اًمٜم٤مدر.

وومٞمام ؾمٌٞمٚمف اًمتدىمٞمؼ ذم طمراؾم٦م اًمدٟمٞم٤م واؾمتثامره٤م، ٓ ذم اًمٙمثػم اعم١مذن 

 .(1)سم٤مًمٕمٚم٦م، واًمٖمٗمٚم٦م
 

  ـ ادؼوم افتؼريري: 2

أصح٤مسمف ُمـ أىمقال،  ر قمـ سمٕمضُم٤م صد وهق إىمرار اًمرؾمقل 

وقمدم إٟمٙم٤مره، أو سمٛمقاوم٘متف وإفمٝم٤مر اؾمتح٤ًمٟمف، ومٞمٕمتؼم هذا  وأومٕم٤مل سمًٙمقشمف

اإلىمرار واعمقاوم٘م٦م قمٚمٞمف ص٤مدًرا قمـ اًمرؾمقل ٟمٗمًف، ُمثؾ ُم٤م روي أن صح٤مسمّٞملم 

ضمدا اعم٤مء ذم ظمرضم٤م ذم ؾمٗمر ومحيهتام اًمّمالة، ومل جيدا ُم٤مء ومتٞمٛمام وصٚمٞم٤م، صمؿ و

 يٕمد أظمر، ومٚمام ىمّّم٤م أُمرمه٤م قمغم اًمرؾمقل أىمّر يماًل ُمٜمٝمام ومل اًمقىم٧م وم٠مقم٤مد أطمدمه٤م

(، وىم٤مل )أصبً افسـي، وأجزأتؽ صالتؽقمغم ُم٤م ومٕمؾ وم٘م٤مل ًمٚمذي مل يٕمد: 

 . (2))فؽ إجر مرتغ(ًمٚمذي أقم٤مد: 

عم٤م سمٕم٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ إمم اًمٞمٛمـ ىم٤مل ًمف:  وُمثؾ ُم٤م روي أٟمف 

ٜم٦م رؾمقل اهلل، وم٢من مل أضمد ىم٤مل: أىميض سمٙمت٤مب اهلل، وم٢من مل أضمد ومًٌ )بؿ تؼيض؟(

 ؼ ـد هلل افذي وؾـ)احلؿ٤مل: ـ، وىمرؾمقل ـد سمرأيل، وم٠مىمّره اًمـأضمتٝم

                                                           
 (.2/371(  اًمِمٗم٤مء سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك  ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض )7)

 (.112اسمـ ُم٤مضم٦م )(، و344(، واًمٜم٤ًمئل )442أظمرضمف أسمق داود ) (2)
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 .رشقل رشقل اهلل دو يريض رشقل اهلل(

اًمّمالة ذم صمقب واطمد ؾُمٜم٦َّم يمٜم٤م ٟمٗمٕمٚمف قمغم قمٝمد اًمٜمٌل "وىمقل أيب سمـ يمٕم٥م: 

وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ(1)"، وٓ يٕم٤مب قمٚمٞمٜم٤م ،   ؾمئؾ وهق

  ػ يمٜمتؿ شمّمٜمٕمقن ذم هذا اًمٞمقم ُمع رؾمقل اهللَّ هم٤مد إمم قمروم٦م: يمٞم

 .(2)(ظؾقف يـؽر ؾال ادؽز مـو ويؽز ظؾقف، يـؽر ؾال ادفؾ مـو هيؾ ـون)وم٘م٤مل: 

، أٟمف يم٤من يّمكم ُمع اًمٜمٌل  وُمثؾ: ىمّم٦م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ 

. ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم ضمقاز أن ي١مم اعمتٜمٗمؾ اعمٗمؽمولم، وأٟمف ٓ (3)صمؿ يرضمع ومٞم١مم ىمقُمف

 ٟمٞم٦م اإلُم٤مم واعم٠مُمقم.يي اظمتالف 

، ومٝمذا اًمٜمقع (4)ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد قمغم أيمؾ حلؿ اًمْم٥م و إىمراره 

 يدل قمغم أٟمف ٓ طمرج ذم ذًمؽ.

ك:  3  ـ مؼوم افس 

اًمٗمٕمؾ ُمع وضمقد اعم٘متيض ًمف واٟمتٗم٤مء اعمقاٟمع   اًمٜمٌل أن يؽمك

  ؾمٜم٦م، يمؽميمف  -ذًمؽـ٤مًم٦م يمـواحل -ريمف ـقن شمـومٞمٙم

                                                           
 (.27211( أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد )7)

 (.7113( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )2)

 (.311(، وُمًٚمؿ )111( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )4)

أم حػقد  أهدت" ، ىم٤مل:(، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس 7331(، وُمًٚمؿ )1437( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )3)

ط مـ إؿ أؿًطو وشؿـًو وأضًبو، ؾلـؾ افـبل  خوفي ابـ ظبوس إػ افـبل 

، وفق أـؾ ظذ موئدة رشقل اهلل "، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: "وافسؿـ، وترك افضى تؼذًرا

 (.2111أظمرضمف اًمٌخ٤مري )"   ـون حرامًو مو أـؾ ظذ موئدة رشقل اهلل 
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 إذان ًمّمالة اًمٕمٞمديـ.

ًمِم٤مـمٌل أن وضمقد اعمٕمٜمك اعم٘متيض ُمع قمدم اًمتنميع دًمٞمؾ قمغم ىمّمد ويٌلم ا

 اًمِم٤مرع إمم قمدم اًمزي٤مدة قمغم ُم٤م يم٤من ُمقضمقًدا ىمٌؾ، وم٢مذا زاد اًمزائد فمٝمر أٟمف خم٤مًمػ 

 . (1)ًم٘مّمد اًمِم٤مرع4 ومٌٓمؾ

ر ذم هذه ـقمـ ؾمجقد اًمِمٙم -  -ىم٤مل حمٛمد سمـ رؿمد: هنك ُم٤مًمؽ 

4 واًمقضمف ذم ذًمؽ أٟمف مل يره مم٤م ُمـ يمراه٦م ذًمؽ (اعمدوٟم٦م) اًمرواي٦م ُمثؾ ُم٤م ًمف ذم

وٓ ومٕمٚمف، وٓ  ذع ذم اًمديـ ومرًو٤م، وٓ ٟمٗماًل4 إذ مل ي٠مُمر سمذًمؽ اًمٜمٌل 

أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم اظمتٞم٤مر ومٕمٚمف، واًمنمائع ٓ شمث٧ٌم إٓ ُمـ أطمد هذه اًمقضمقه، 

مل يٗمٕمؾ ذًمؽ، وٓ اعمًٚمٛمقن سمٕمده  واؾمتدًٓمف قمغم أن رؾمقل اهلل 

4 إذ ٓ يّم  أن شمتقومر دواقمل اعمًٚمٛملم قمغم شمرك سم٠من ذًمؽ ًمق يم٤من ًمٜم٘مؾ، صحٞم 

ُمـ إصقل،  ٟم٘مؾ ذيٕم٦م ُمـ ذائع اًمديـ، وىمد أُمروا سم٤مًمتٌٚمٞمغ، وهذا أيْم٤مً 

وقمٚمٞمف ي٠ميت إؾم٘م٤مط اًمزيم٤مة ُمـ اخلي واًمٌ٘مقل، ُمع وضمقب اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م سمٕمٛمقم 

)ؾقام شؼً افسامء وافعققن وافبعؾ افعؼ، يام شؼل : ىمقل اًمٜمٌل 

اًمزيم٤مة  4 ٕٟم٤م أٟمزًمٜم٤م شمرك ٟم٘مؾ أظمذ اًمٜمٌل (2)(بوفـضح كصػ افعؼ

 ـ ـقد قمـزل شمرك ٟم٘مؾ اًمًجــُمٜمٝم٤م يم٤مًمًٜم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ذم أن ٓ زيم٤مة ومٞمٝم٤م، ويمذًمؽ ٟمٜم

                                                           
 (.4/714( اٟمٔمر: اعمقاوم٘م٤مت )7)

 (، واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري .327(، وُمًٚمؿ )7324أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 2)
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 .(1)ذم اًمِمٙمر يم٤مًمًٜم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ذم أن ٓ ؾمجقد ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

 ـ مؼوم افػعؾ: 4

 ٤م، وم٢من إذا يم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٚمف يٛمثؾ اًمديـ سم٤مقمت٤ٌمره يمالم اهلل شمٕم٤ممم ظم٤مًمًّم 

سمنم،  ًمٞمس يمذًمؽ، وم٤مًمٜمٌل  ـ اًمٜمٌل ــدر ُمــُم٤م ص

وشمّمدر ُمٜمف أومٕم٤مل سمٛم٘مت٣م اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م، ُمـ اجلٌٚم٦م واًمٕم٤مدة واًمٕمرف، واًمٜمٌل 

  يم٤من اعمٌٚمغ ُٕمتف قمـ اهلل شمٕم٤ممم ذائع اًمديـ، ومٙم٤من ُمّمدر

إطمٙم٤مم، وإًمٞمف ؾمٚمٓم٦م اًمٗمتقى سمحٙمؿ أٟمف رؾمقل اهلل اعمٌلم قمٜمف، ًمٙمٜمف مل يًت٘مؾ 

هبذه اًمقفمٞمٗم٦م ومح٥ًم، سمؾ يم٤مٟم٧م ًمف ؾمٚمٓم٦م احلٙمؿ واًمًٞم٤مؾم٦م واإلُم٤مُم٦م، يمام يم٤مٟم٧م 

ًمف ؾمٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مء، واًمٗمّمؾ سملم اخلّمقُم٤مت4 وًمذا درس اًمٕمٚمامء ُم٘م٤مُم٤مت أومٕم٤مل 

وٟمٌل وُمٌٚمغ وداع، ووزم أُمر اعمًٚمٛملم،  تٚمٗم٦م، ومٝمق سمنماعمخ اًمٜمٌل 

إمم وىم٤مض وُمٗم٧م، وًمٙمؾ ُم٘م٤مم ظمّم٤مئّمف، واخلٚمط سملم هذه اعم٘م٤مُم٤مت يٗميض 

 .ظم٤مـمئ٦م ذم شم٘مٞمٞمؿ إطمٙم٤مم وإصداره٤مٟمت٤مئ٩م 

وهبذه آقمت٤ٌمرات ضم٤مءت شمٍموم٤مشمف اًمٗمٕمٚمٞم٦م قمغم وضمقه ضمدير سم٤مًمٗم٘مٞمف 

 هل:وُمالطمٔمتٝم٤م، 

 األفعاه الذاتية، وهلا عدة صور:(  1

 : أؾعوفف اجلبؾقي:أوًٓ 

 وهل ُم٤م ضمٌؾ اإلٟم٤ًمن قمٚمٞمٝم٤م وشمِمؽمك ومٞمٝم٤م ٟمٗمقس اخلٚمؼ، وُم٤م ومٓمر اهللَّ قمٚمٞمٝم٤م 

                                                           
 (.7/434)اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ اٟمٔمر: ( 7)
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ٓ يٛمٚمؽ اإلٟم٤ًمن ومٞمف طمري٦م اًمتٍمف يم٤مًم٘مٞم٤مم، واًم٘مٕمقد، وهقاضمس  اًمٌنم مم٤م

وٟمحق ذًمؽ، وـمري٘م٦م ُمِمٞمتف، وـمري٘م٦م يمالُمف، اًمٜمٗمس، وطمريم٦م اًمٞمد أصمٜم٤مء اعمٌم، 

 ذم رء ُمٜمف.  ومٝمذا ٓ أؾمقة ومٞمف، وٓ يتٌع اًمٜمٌل

 

 :و: أؾعوفف افتل صدرت مـف ظذ وؾؼ افعوداتثوكقً 

وشمقؾمده يده إذا أراد اًمٜمقم، وًمٌس وُمٚمًٌف،  ُمثؾ أطمقاًمف ذم ُم٠ميمٚمف وُمنمسمف

4 ٕٟمف مل ي٘مّمد سمف إسمٞمض ُمـ اًمثٞم٤مب، ومٝمذا ي٤ٌمح ُمٜم٤م وُمٜمف 

ٌَّد سمف، ومل شم٘مع شمٚمؽ إومٕم٤مل قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٓم٤مقم٦م.  اًمتنميع، ومل ٟمتٕم

 

 ثوفًثو: أؾعوفف افتل ؾعؾفو فبقون جمؿؾ، أو فتؼققد مطؾؼ:

٤ًٌم ومٝمق  واضم٥م، وإن يم٤من وم٢من هذا طمٙمٛمف طمٙمؿ اعمٌلم: وم٢من يم٤من اعمٌلم واضم

اعمٌلمَّ ُمٜمدوسًم٤م: ومٝمق ُمٜمدوب، وإٟمام يم٤من يمذًمؽ4 ٕن اًمٌٞم٤من ٓ يتٕمدى رشم٦ٌم اعمٌلم، 

وُمتك شمٕمداه ٓ يٙمقن سمٞم٤مًٟم٤م ًمف4 وٕن اًمٌٞم٤من ُم٤م اٟمٓمٌؼ قمغم اعمٌلم يم٤مًمتٗمًػم يٜمٓمٌؼ 

 قمغم اعمٗمن.

 

 :رابًعو: افػعؾ اخلوص بف  

 وٟمحق ص٤مل اًمّمقم، وويم٤مًمزواج سم٠ميمثر ُمـ أرسمع، وضمقاز زواضمف سمدون ُمٝمر، 

ذم شمٚمؽ إومٕم٤مل4 ذًمؽ، ومٝمذا ظم٤مص سمف، ٓ يٗمٕمٚمف همػمه، وٓ جيقز أن ٟمت٠مؾمك سمف 

 اخلّمقصٞم٦م. ـقم ٤مٕن ذًمؽ خيرضمٝم
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وَ حيث اجلاٌب  ْوتصزفات الٍيب أفعاه  ( 2

 :، وهلا عدة صورالوظيفي

 أوًٓ: تكف مؼطقع بؽقكف تؼيعًو:

ٚمٞمٝم٤م ؾم٤مئر اًمتٍموم٤مت وهق أصؾ اًمتٍموم٤مت اًمٜمٌقي٦م واًمتل جي٥م أن حيٛمؾ قم

واقمٚمؿ "ـ قم٤مؿمقر: إٓ ًمقضمقد ص٤مرف وقم٤مرض يٜم٘مٚمف إمم شمقصٞمػ آظمر، ي٘مقل اسم

هل طم٤مًم٦م اًمتنميع4 ٕن  اظمتّم٤مص٤ًم سمرؾمقل اهلل  أن أؿمد إطمقال

اًمتنميع هق اعمراد إول هلل شمٕم٤ممم ُمـ سمٕمثف، طمتك طمٍم أطمقاًمف ومٞمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٌد }  ٍ ا ُُمَ ٌَ [ ومٚمذًمؽ جي٥م اعمّمػم إمم اقمت٤ٌمر ُم٤م 733ران:]آل قمٛم { َرُشٌٔل إِلَو

ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل ومٞمام هق ُمـ قمقارض  صدر قمـ رؾمقل اهلل 

 .(1)"أطمقال إُم٦م ص٤مدًرا ُمّمدر اًمتنميع ُم٤م مل شم٘مؿ ىمريٜم٦م ظمالف ذًمؽ 

 

بؿؼته احلؽؿ  ثوكقًو: تكف مؼطقع بؽقكف صدر مـف 

 وافسقوشي:

٤مدة اجلٞمقش، وىمًٛم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ، ُمثؾ: إىمٓم٤مع إرايض، وإىم٤مُم٦م احلدود، وىمٞم

 وشمقزيع أُمقال سمٞم٧م اعم٤مل ذم اعمّم٤مًم .

، ومٝمق طمؼ ًمٚمح٤ميمؿ ومٝمذا اًمٜمقع مل يٙمـ ي٘مع ُمـ أطمد إٓ سم٢مذٟمف  

 ٓ ي١مذن ومٞمف ًمألومراد سمال ظمالف يذيمر سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ.

                                                           
 (223اٟمٔمر: ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓسمـ قم٤مؿمقر )ص  (7)
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 :ظذ وجف افؼضوء ثوفًثو: تكف مؼطقع بؽقكف صدر مـف 

 إٟمٙمح٦م. ُمثؾ إًمزام اًمديقن، وشمًٚمٞمؿ احل٘مقق، وومًخ

إٓ سمحٙمؿ اًم٘مْم٤مء، وُم٤م يم٤من  ومٝمذا اًمٜمقع مل يٙمـ ي٘مع ُمـ اًمٜمٌل 

جيرؤ قمٚمٞمف أطمد سمٖمػم إذٟمف، ومٝمق طمؼ ًمٚم٘م٤ميض ٓ ي١مذن ومٞمف إٓ عمـ يم٤مٟم٧م ًمف وٓي٦م 

 ىمْم٤مء سمال ظمالف يذيمر قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ.

 

ظذ وجف اإلؾتوء  رابًعو: تكف مؼطقع بؽقكف صدر مـف 

 :وبقون افؼائع فعؿقم إمي

 : سمٞم٤من أطمٙم٤مم اًمٕم٤ٌمدات، يم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم وُمٜم٤مؾمؽ احل٩م.ُمثؾ

ومٝمذا قم٤مم ذم طمؼ يمؾ ُمـ يت٠مهؾ عمٕمروم٦م إطمٙم٤مم واؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م ُمـ ُمّم٤مدره٤م 

ُمـ اعمٗمتلم واًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء واعم٘متدريـ قمغم آضمتٝم٤مد، ٓ يتقىمػ اُمتث٤مًمف قمغم 

 .(1)إذن طم٤ميمؿ وٓ ىمْم٤مء ىم٤مض

                                                           
( سملم اإلُم٤مم اًم٘مراذم سمٕمض هذه اعم٘م٤مُم٤مت، وىمرره٤م ودًمؾ قمٚمٞمٝم٤م، وسملم اعم٤ًمئؾ اعمٌٜمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م صمؿ ضم٤مء اإلُم٤مم 7)

اسمـ قم٤مؿمقر ومقؾمع احلدي٨م قمـ اعمقوقع، سمٓمريؼ أدق، يٜمٔمر ًمٚمتقؾمع: اإلطمٙم٤مم ًمٚم٘مراذم، دار اًمٌِم٤مئر 

ؾمالُمٞم٦م اإل اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد ،(721 – 33ص) م،7331 - هـ7371: 2ط سمػموت، –اإلؾمالُمٞم٦م 

 وأٟمقاع إطمقال هذه قمروف سمٕمد قم٤مؿمقر اسمـ ىم٤مل صمؿ(. 241 – 272ص) ًمٚمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر ،

 اهلل سمرؾمقل اظمتّم٤مص٤مً  ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إطمقال أؿمد أن واقمٚمؿ": اًمٜمٌقي٦م واعم٘م٤مُم٤مت اًمتٍموم٤مت

 هق اعمراد إول هلل شمٕم٤ممم ُمـ سمٕمثف طمتك طمٍم أطمقاًمف  هل طم٤مًم٦م اًمتنميع4 ٕن اًمتنميع

ٌد إِل  َرُشٌٔل }ومٞمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ٍ ا ُُمَ ٌَ [ ومٚمذًمؽ جي٥م اعمّمػم إمم اقمت٤ٌمر ُم٤م 733]آل قمٛمران:{ َو

ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل ومٞمام هق ُمـ قمقارض أطمقال إُم٦م ص٤مدًرا  صدر قمـ رؾمقل اهلل 

 (.223)ص "ذًمؽ  ُمّمدر اًمتنميع ُم٤م مل شم٘مؿ ىمريٜم٦م ظمالف
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 املطمب الثاٌي

 وصادر اإلفتاء عٍد الٍيب  

 

 

وُمٌٞمٜم٤ًم، وه٤مدي٤ًم وهاضم٤ًم ُمٜمػمًا،  ُمٌٚمٖم٤مً  أرؾمؾ اهلل رؾمقًمف حمٛمدًا 

ورمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، ويم٤مٟم٧م اًمٕمٜم٤مي٦م اإلهلٞم٦م شمرقم٤مه وشمٕمٞمٜمف وشمًدده ًمٚم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛمتف قمغم 

قمـ اهلل ُمراده ًمٚمٜم٤مس، وسملم ًمٚمٜم٤مس  اًمقضمف إيمٛمؾ، وىمد سملم اًمٜمٌل 

واإلضم٤مسم٤مت قمـ شم٤ًمؤٓهتؿ، أطمٙم٤مم شمٍموم٤مهتؿ ُمـ ظمالل اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمتل سمٞمٜمٝم٤م هلؿ، 

سم٤مًمدرضم٦م إومم  وىمْم٤مي٤مهؿ، ويم٤من ُمّمدر اًمٌٞم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمٌل 

 )اًمقطمل(، صمؿ )آضمتٝم٤مد( اعم٘مؽمن سم٤معمٕمروم٦م واًمت٠ميٞمد اإلهلل.

 

 : الوحي:أولاًً

 تعريػ افقحل فغي:

ي٘م٤مل: وطمٞم٧م إًمٞمف وأوطمٞم٧م: إذا يمٚمَّٛمتف سمام ختٗمٞمف قمـ همػمه، واًمقطمل: 

يٙمقن سم٤مًمٙمالم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمرُمز واًمتٕمريض، وىمد يٙمقن  اإلؿم٤مرة اًمنيٕم٦م، وذًمؽ

 سمّمقت جمرد، وسم٢مؿم٤مرة سمٌٕمض اجلقارح.

واًمقطمل ُمّمدر، وُم٤مدة اًمٙمٚمٛم٦م شمدل قمغم ُمٕمٜمٞملم أصٚمٞملم، مه٤م: اخلٗم٤مء 

ف إًمٞمف  واًمنقم٦م، وًمذا ىمٞمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه: اإلقمالم اخلٗمل اًمنيع اخل٤مص سمٛمـ يقضمَّ

 ؼ وُيراد سمف اًمقطمل، أي سمٛمٕمٜمك سمحٞم٨م خيٗمك قمغم همػمه، وهذا ُمٕمٜمك اعمّمدر، وُيٓمٚم
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 . (1)اؾمؿ اعمٗمٕمقل

 واًمقطمل سمٛمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي يتٜم٤مول:

 :، ىم٤مل اإلهل٤مم اًمٗمٓمري ًمإلٟم٤ًمن، يم٤مًمقطمل إمم ُأم ُمقؾمك -7

{ ِّ ْرِعِؽي
َ
ْن أ
َ
مِّ ُمََٔس أ

ُ
َِا إََِل أ وَْحْي

َ
 [.1]اًم٘مّمص: {وَأ

 :ذم ىمقًمف  واإلهل٤مم اًمٖمريزي ًمٚمحٞمقان، يم٤مًمقطمل إمم اًمٜمحؾ -2

وْ }
َ
ا وَأ  ٍ َشِر َوِم ََ الش  ٌِ َتاِل ُنُئحًا َو ِ

ْ
ََ اْل ٌِ ِِذي 

ِن اَّت 
َ
ََح َربَُّم إََِل انل ْحِو أ

 .[12]اًمٜمحؾ: {َحْؽرُِشٔنَ 

واإلؿم٤مرة اًمنيٕم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمرُمز واإلحي٤مء يم٢محي٤مء زيمري٤م ومٞمام طمٙم٤مه  -4

ْوََح إََِلْ } اًم٘مرآن قمٜمف:
َ
ْحَراِب فَأ ٍِ ْ ََ ال ٌِ  ِّ ٌِ ْٔ ٔا ةُْسَرةً فََخَرَج لََعَ كَ ْن َشتُِّح

َ
ًْ أ ِٓ

ا  ..[77]ُمريؿ: {َوَؼِشيًّ

، ٟمحق ىمقًمف ؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من وشمزيٞمٜمف اًمنم ذم ٟمٗمس اإلٟم٤ًمنو -3

 :{ ًْ ًْ َِلَُشاِدلُُٔك ِٓ ِ ْوَِلَائ
َ
ُٔحَٔن إََِل أ َياِطنَي ََلُ  {َوإِن  الش 

 .[727]إٟمٕم٤مم:

َِا ىُُِكِّ َُِِبٍّ َؼدُ } :ف ـــوىمقًم نِْس َوَكَذلَِم َسَؽيْ وًّا َشَياِطنَي اْْلِ
ِل ُغُروًرا ْٔ ًْ إََِل َنْؽٍظ زُْخُرَف اْىَل ُٓ َِّ ئُِِح َنْؽُغ ِ

ْ
 ..[772]إٟمٕم٤مم: {َواْل

 إِْذ ئُِِح }: ، ىم٤مل ُم٤م ُيٚم٘مٞمف اهلل إمم ُمالئٙمتف ُمـ أُمر ًمٞمٗمٕمٚمقه -1
ٔا ُِ ٌَ ََ ل ِي ٔا اَّل  ًْ َذَريُِّخ َؽُس ٌَ ِّنِّ 

َ
ٍَالئَِسِث أ ْ  ..[72إٟمٗم٤مل:] {َربَُّم إََِل ال

                                                           
 (.7/7432(، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )1/34(، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م )1/2121اٟمٔمر: اًمّمح٤مح ) (7)
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وإٟمام  -ومل يًتٕمٛمؾ ُمّمدره٤م-سم٤مًٕمػ  "أوطمك" اعمِمٝمقرةوًمٖم٦م اًم٘مرآن 

َٔ إِل}ضم٤مء ومٞمف ُمّمدر اًمثالصمل:  ُْ  ..[3]اًمٜمجؿ: { َوِْحٌ ئََُح إِْن 

ُل قمغم ٟمٌل  ومقه ذقًم٤م سم٠مٟمف: يمالم اهلل شمٕم٤ممم اعُمٜمَزَّ ووطمل اهلل إمم أٟمٌٞم٤مئف ىمد قمرَّ

 اعمٗمٕمقل أي اعمقطمك.ُمـ أٟمٌٞم٤مئف. وهق شمٕمريػ ًمف سمٛمٕمٜمك اؾمؿ 

هق إقمالم اهلل شمٕم٤ممم َُمـ يّمٓمٗمٞمف ُمـ  :وافقحل بودعـك ادصدري اصطالًحو

قم٤ٌمده ُم٤م أراد ُمـ هداي٦م سمٓمري٘م٦م ظمٗمٞم٦م هيٕم٦م
(1)

. 

 

 :فؾتؼيع افقحل ادصدر إشود

ذم اًمتنميع واًمتٌٚمٞمغ،  يٕمد اًمقطمل اعمّمدر إؾم٤مد ًمٚمٜمٌل 

ٛمـ سمٞم٤من ُمٜمٝم٩م اهلل شمٕم٤ممم وشمٕم٤مًمٞمٛمف سمرؾم٤مًم٦م إهلٞم٦م شمتْمُمـ رسمف ُمرؾمؾ سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف 

اًمتل جي٥م قمغم اإلٟم٤ًمن أن يًػم قمٚمٞمٝم٤م ذم هذه احلٞم٤مة يمل شمٜمْمٌط اًمتٍموم٤مت 

 وشمؽمؿمد سمّمقرة شمرشم٘مل سم٤مإلٟم٤ًمن أقمغم درضم٤مت اًمٙمراُم٦م.

ذم اًم٘مرآن  هذه اًمرؾم٤مًم٦م شمتٛمثؾ ومٞمام أوطمك اهلل سمف قمغم رؾمقًمف 

 واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة.

، طمتك شمرك اًمٜم٤مس قمغم قمـ اهلل أيمٛمؾ سمٞم٤من وًم٘مد سملم اًمٜمٌل 

 اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ٓ يزيغ قمٜمٝم٤م إٓ ه٤مًمؽ.

 ٗمؾ ــ٦م، وىمد شمٙمــ٤من إطمٙم٤مم اًمنمقمٞمــوسمٞم اإلؾتوءقي ــوُمـ ُمٕم٤ممل اًمٌٞم٤من اًمٜمٌ

                                                           
 (.23-22ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ُمٜم٤مع اًم٘مٓم٤من )ص (7)
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ريؿ، وقمـ اًمقطمل سمٌٞم٤من ُمٕمٔمؿ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ٟمًّم٤م قمـ ـمريؼ اًم٘مرآن اًمٙم

واًمٗمتقى  ، وهذا اًمٌٞم٤منًمٜمٌل ـمريؼ اًمًٜم٦م اعمقطمك هب٤م إمم ا

ُمـ طمٞم٨م اجل٤مٟم٥م  ٤م يمام هليٌٚمٖمٝم اعمٜمّمقص٦م سم٤مًمقطمل يم٤من اًمٜمٌل 

اًمت٘مريري، وُمـ طمٞم٨م اًمتٜمزيؾ قمغم اًمقاىمٕم٦م اعمٕمٞمٜم٦م اًمتل ورد اًمٌٞم٤من سمِم٠مهن٤م ًمٙمقن 

احلٙمؿ ٟمزل ذم ظمّمقصٝم٤م سمٔمروومٝم٤م وُمالسم٤ًمهت٤م، وحتتٛمؾ آضمتٝم٤مد ذم اًمتٜمزيؾ 

ُمٜم٤مـم٤مهت٤م أو فمروومٝم٤م،  قمغم اًمقىم٤مئع إظمرى اعمِم٤مهب٦م هل٤م ٓطمتامل اظمتالف سمٕمض

 سمقضمقد ُم٤مٟمع أو ختٚمػ ذط.

 دىم٦مـــ طمٞم٨م اًمـقى ُمــ٤مت ؾمٚمؿ اًمٗمتــــواًمٗمتقى سم٤مًمقطمل شمٕمتؼم ذم أقمغم درضم

، ٕهن٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م واًمقوقح، واًمقاىمٕمٞم٦م، واعمٓم٤مسم٘م٦م عم٤م ذم ٟمٗمس إُمر وآٟمْم٤ٌمط

 .راضمٕم٦م إمم اهلل ُم٤ٌمذة

طمل هق يم٤مٟم٧م وطمٞم٤ًم ُم٤ٌمذًا إذ اًمق وُمٕمٔمؿ ومت٤موى اًمٜمٌل 

ٚمج٠م إمم آضمتٝم٤مد إٓ واًمٌٜم٤مء، وٓ يُ  واعم٘م٤مم ُم٘م٤مم اًمتنميع واًمت٠مؾمٞمس ،سإؾم٤م

أطمٞم٤مٟم٤ًم يٜمتٔمر اًمقطمل ًمٞمٌلم   قمٜمد قمدم ٟمزول اًمقطمل، وًمذا يم٤من

 طمٙمؿ ُم٤م ٟمزل ُمـ اًمقىم٤مئع اًمتل مل يًٌؼ ذيمره٤م طمٙمٛمٝم٤م.

 

 :آجتفود ثوكقًو:

ـ يع وسمٞم٤من إطمٙم٤مم ُميٕمتٛمد قمغم اًمقطمل ذم شمنم يم٤من اًمٜمٌل 

وإصؾ، وًمٙمـ عم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمرؾم٤مًم٦م وهذه اًمنميٕم٦م ظم٤مًمدة،  طمٞم٨م اعمٌدأ
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وؿم٤مُمٚم٦م وقم٤مُم٦م يم٤من ٓ سمد ُمـ ووع ُم٤ًمطم٦م ًمالضمتٝم٤مد، واًمٌح٨م واًمٜمٔمر، 

واعم٘م٤مي٦ًم عمٕمروم٦م ُمراد اًمِم٤مرع قمـ ـمريؼ إُم٤مرات واًمدٓٓت اعمٜمّمقسم٦م ُمـ ىمٌؾ 

هق  اًمِم٤مرع اعمْمٛمٜم٦م ومٞمام سح سمف ُمـ إطمٙم٤مم، ويٙمقن اًمٜمٌل 

اًم٘مدوة واعمٕمٚمؿ إول ذم ؾمٚمقك ـمريؼ آضمتٝم٤مد ًمتًتـ أُمتف ُمـ سمٕمده سمًٜمتف 

وشمًػم قمغم ُمٜمٝمجف، إذ سمٕمد ووم٤مشمف ؾمٞمٜم٘مٓمع اًمقطمل، وشمٜمحٍم اًمٜمّمقص ذم 

ُمقاضمٝم٦م أطمداث وىمْم٤مي٤م ووىم٤مئع ُمتجددة ٓ طمٍم هل٤م، وُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك ُمٜمٝم٩م 

 .ٞمتٕمثر اًمٗم٘مف قمـ شمٚمٌٞم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٜم٤مس ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤منًمٚمٗمتقى ومً

يم٤من يٌٚمٖمف يمام  وم٢مذا ورد ذم اعم٠ًمًم٦م أو اًم٘مْمٞم٦م وطمٌل وم٢من اًمٜمٌل 

ورد، وذم هذه احل٤مل ٓ طم٤مضم٦م سم٤مًميورة إمم آضمتٝم٤مد، ٕن هدف آضمتٝم٤مد 

اًمٌح٨م واًمتحري قمـ طمٙمؿ اهلل، وإذا يم٤من اًمقطمل ىمد يمِمٗمف وأسم٤مٟمف ومال ُمؼمر 

 ًمالضمتٝم٤مد إٓ ذم حت٘مٞمؼ ُمٜم٤مط اًمتٜمزيؾ.

يم٤من  ٞم٦م وطمل يٌلم طم٤مهل٤م وم٢من اًمٜمٌل وأُم٤م إذا مل يٜمزل ذم اًم٘مْم

يٜمتٔمر أطمٞم٤مٟم٤ًم، وأطمٞم٤مٟم٤ًم أظمرى يٗمتل سمام يٕمٚمٛمف ُمـ ُمٜمٝم٩م رسمف ذم شمنميع إطمٙم٤مم 

َْ }: شمٕم٤ممم ذم ىمقًمفسم٤مقمت٤ٌمر اًمّمالطمٞم٦م اعم٘مٞمدة اًمتل ُمٜمحف اهلل إي٤مه٤م   الر ُشَٔل  يُِطػِ  ٌَ
َطاعَ  َذَلدْ 
َ
َ  أ شمًديدًا وشمٕم٘مٞم٤ًٌم،  وصم٤مٟمٞم٤ًم: يمقٟمف ُم١ميدًا سم٤مًمقطمل، [21]اًمٜم٤ًمء:{ اّلل 

اضمتٝم٤مده ذم أقمغم درضم٤مت ٢منَّ وصم٤مًمث٤ًم: يمقٟمف أقمرف اخلٚمؼ سم٤مهلل وسمٛمراد اهلل، وًمذا وم

 اجلقدة واًمدىم٦م واًمّمح٦م واًمًالُم٦م.

 واوح٦م، ورضوري٦م  ورهمؿ أن ىمْمٞم٦م آضمتٝم٤مد ُمـ اًمٜمٌل 
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خلٚمقد اًمرؾم٤مًم٦م، وصالطمٞمتٝم٤م إٓ أن إصقًمٞملم  وعمّمٚمح٦م إُم٦م، وشم٠ميمٞمد نميٕم٦مًمٚم

ًمٜمٌل وهؾ جيقز آضمتٝم٤مد ُمـ ا ،ٞم٦م آضمتٝم٤مد ُمـ اًمٜمٌل سمحثقا ىمْم

؟ 

جيتٝمد، إذا مل ي٠مشمف وطمل، وىمد يتقىمػ إمم ٟمزول  جيقز أنواجلٛمٝمقر قمغم أٟمف 

 اًمقطمل.

وإذا اضمتٝمد: ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: إٟمف ُمًدد ًمٚمحؼ ٓ يٛمٙمـ أن خيٓمئ ذم 

 اضمتٝم٤مده.

 طم٤مًٓ وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: إٟمف ىمد خيٓمئ ذم إص٤مسم٦م احلؼ، وًمٙمـ اهلل يّمقسمف 

 ويٌلم ًمف احلؼ.

: واًمٜمّمقص اًمتل شمدل قمغم اًم٘مقل إظمػم أسح، يم٘مقًمف 

ُ  َخَفا} َِْم  اّلل  ًَ  َخ ِ ِذَُْج  ل
َ
ًْ  أ ُٓ َ  َؼيََس }: [، وىمقًمف 34:]اًمتقسم٦م {ل

ّل   َٔ نْ  1 َوحَ
َ
ْخَم  َساَءهُ  أ

َ
ا 2 اْْل ٌَ ُّ  يُْدرِيَم  َو ّك   ىََؽي  [، 4-7:]قمٌس{ 3 يَز 

ا}: وىمقًمف  نْ  ِِبٍّ نِلَ  ََكنَ  ٌَ
َ
ى ََلُ  يَُسٔنَ  أ َْسَ

َ
ََ  َحَّت   أ  ِِف  ُحْرِخ

ْرِض 
َ
ْجَيا َؼَرَض  حُِريُدونَ  اْْل ُ  اِلُّ [، وهمػم ذًمؽ، 11:]إٟمٗم٤مل {اْْلِخَرة يُِريدُ  َواّلل 

 ُمـ اهلل، وٓ يٕم٤مشمٌف إٓ قمغم اخلٓم٠م. ٤مب ًمٚمٜمٌل ـذه أي٤مت قمتـومٗمل ه

دًمٞمؾ قمغم  ، وإٟمام ومٞمٝم٤موًمٞمس ذم هذا اٟمت٘م٤مص عمٜمزًم٦م اًمرؾمقل 

 سمنميتف، ودًمٞمؾ قمغم صدىمف وأُم٤مٟمتف4 طمٞم٨م سمٚمغ إُم٦م ظمٓم٠مه وشمّمقي٥م اهلل ًمف.

ا}: وأُم٤م ىمقًمف  ٌَ ِِْطُق  َو َِ  َح َٔى َؼ َٓ ْ  [ وم٢من اعمٜمٗمل 4:]اًمٜمجؿ {ال
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 اًمٜمٓمؼ قمـ هقى، وآضمتٝم٤مد ًمٞمس يمذًمؽ. 

َٔ  إِنْ }:  وىمقًمف [ يرضمع إمم 3:]اًمٜمجؿ {ئََُح  َوِْحٌ  إِل   ُْ

اًم٘مرآن
(1)

. 

 دام اًمٜمص أو ـٟمٕما سم٤مٓضمتٝم٤مد قمٜمد اىمد أىمر ُمٕم٤مذً  ٤من اًمٜمٌل وإذا يم

ُمٙمٚمػ سمٌٞم٤من  ٕن اًمٜمٌل  4همٞم٤مسمف، وم٘مٞم٤مُمف سمذًمؽ ُمـ سم٤مب أومم

اًمرؾم٤مًم٦م يم٤مُمٚم٦م همػم ُمٜم٘مقص٦م، وُمـ أهؿ وضمقه إسمالغ اًمرؾم٤مًم٦م سمٞم٤من إطمٙم٤مم ذم 

، ومٕمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، قهن٤ماًمقىم٤مئع واًم٘مْم٤مي٤م اًمٜم٤مزًم٦م اًمتل شم٘مع ُمـ اًمٜم٤مس أو حيت٤مضم

)ـقػ تؼيض إذا إمم اًمٞمٛمـ ىم٤مل:  فد أن يٌٕمثعم٤م أرا رؾمقل اهلل  أن

، )ؾنن مل جتد دم ـتوب اهلل(، ىم٤مل: أىميض سمٙمت٤مب اهلل، ىم٤مل: ظرض فؽ ؿضوء؟(

، وٓ ؾنن مل جتد دم شـي رشقل اهلل)، ىم٤مل: ىم٤مل: ومًٌٜم٦م رؾمقل اهلل 

 ىم٤مل: أضمتٝمد رأيل، وٓ آًمق وميب رؾمقل اهلل  دم ـتوب اهلل؟(

ل، رشقل اهلل دو يريض رشقل اهلل(احلؿد هلل افذي وؾؼ رشق)ىم٤مل: صدره، و
(2)

.   

، ي٠ًمل ومام مل يٜمزل قمٚمٞمف ، اًمٜمٌلسم٤مب ُم٤م يم٤من "اسمـ سمٓم٤مل:  لي٘مق

 ي٘مؾ سمرأ، ومل ياًمقطمل(، أو مل جي٥م طمتك يٜمزل قمٚمٞمف يومٞم٘مقل: )ٓ أدر اًمقطمل

ا: }وٓ سم٘مٞم٤مس4 ًم٘مقًمف  ٍَ ِ َراكَ  ة
َ
ُ  أ  .[711]اًمٜم٤ًمء: {اّلل 

 قمـ اًمروح، ومًٙم٧م   : ؾمئؾ اًمٜمٌل اسمـ ُمًٕمقد وىم٤مل

                                                           
 (312أصقل اًمٗم٘مف اًمذي ٓ يًع اًمٗم٘مٞمف ضمٝمٚمف د. اًمٜم٤مُمل )ص (7)

 (.4132أظمرضمف أسمق داود ) (2)
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 ُمرو٧م، ومج٤مءٟمك اًمٜمٌل  وومٞمف: قمـ ضم٤مسمر طمتك ٟمزًم٧م أي٦م.

 وأسمق سمٙمر  يٕمقدين قمكم،  ومه٤م ُم٤مؿمٞم٤من، وم٠مشم٤مين وىمد أهمٛمل

، صمؿ ص٥م ووقءه قمكم وم٠موم٘م٧م، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل  اًمٜمٌلومتقو٠م 

 اعمقاري٨م. سمِمكء طمتك ٟمزًم٧م آي٦م  لٞمػ أىميض رم ُم٤مزم؟ ىم٤مل: ومام أضم٤مسمٜميم

4 ٕٟمف  ًم٤ٌمب ًمٞمس قمغم اًمٕمٛمقم رم أُمر اًمٜمٌلىم٤مل اعمٝمٚم٥م: هذا ا

رم يمت٤مب اهلل  ؾمتٜم٤ٌمط رم ُم٤ًمئؾ هل٤م أصقل وُمٕم٤منٍ ىمد قمٚمؿ أُمتف يمٞمٗمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس وآ

وُمنموع ؾمٜمتف4 ًمػمهيؿ يمٞمػ يّمٜمٕمقن ومٞمام قمدُمقا ومٞمف اًمٜمّمقص4 إذ ىمد قمٚمؿ أن 

شمِمٌٞمف ُم٤م ٓ طمٙمؿ ومٞمف سمام طمٙمؿ  اهلل شمٕم٤ممم ٓ سمد أن يٙمٛمؾ ًمف اًمديـ. واًم٘مٞم٤مس: هق

احلٛمر سم٤مخلٞمؾ، وم٘م٤مل: ُم٤م أٟمزل قمغم ومٞمٝم٤م ؿمكء همػم  رم اعمٕمٜمك ومِمٌف 

َْ ف}هذه أي٦م اًمٗم٤مذة اجل٤مُمٕم٦م:  ْو  ٍَ ٍَ ةٍ  ٌِْرَلاَل  َحْؽ َْ  7 يَرَهُ  َخْْيًا َذر  ٌَ ْو  َو ٍَ  َحْؽ
ةٍ  ٌِْرَلاَل  ا َذر  يـ اًمٕم٤ٌمد رم يـ اهلل سمدَ ، وؿمٌف دَ (1)[2-1]اًمزًمزًم٦م:  {8 يَرَهُ  ََشًّ

)أرأيً فق ـون ظذ أبقؽ ديـ أــً أظمؼمشمف أن أسم٤مه٤م مل حي٩م:  لاًمٚمزوم، وىم٤مل ًمٚمت

ؿوضقتف؟ ؾوهلل أحؼ بوفؼضوء(
(2)

وهذا هق ٟمٗمس اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اًمٕمرب، وقمٜمد  

طمتك ٟمزل قمٚمٞمف   سمٛمٕم٤مين اًمٙمالم. وأُم٤م ؾمٙمقت اًمٜمٌل اًمٕمٚمامء 

اًمنميٕم٦م ومال سمد ومٞمٝم٤م ، وم٢مٟمام ؾمٙم٧م رم أؿمٞم٤مء ُمٕمْمٚم٦م ًمٞم٧ًم هل٤م أصقل رم اًمقطمل

ـمالع اًمقطمل، وٟمحـ أن ىمد ومرهم٧م ًمٜم٤م اًمنمائع وايمتٛمؾ ًمٜم٤م اًمديـ، وإٟمام ُمـ ا

                                                           
 (.321(، وُمًٚمؿ )3314أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.2313أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ) (2)
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ٟمٜمٔمر وٟم٘مٞمس قمغم ُمقو٤مقم٤مهت٤م ومٞمام أقمْمؾ ُمـ اًمٜمقازل. وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء: هؾ 

جيقز ًمألٟمٌٞم٤مء آضمتٝم٤مد؟ وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: ٓ جيقز هلؿ ذًمؽ وٓ حيٙمٛمقن إٓ سمقطمل 

٤مم وؿمٌٝمف. ىم٤مل أسمق حيٙمٛمقا سمام جيري جمرى ُمـ ُمٜم ُمٜمف. وىم٤مل آظمرون: جيقز أن

ضمقازه ًمقضمقد ذًمؽ ُمـ  ي٤م عم٤مًمؽ، وإؿمٌف قمٜمد: وٓ أقمٚمؿ ومٞمف ٟمًّم اًمتامم اعم٤مًمٙمل

، وإٟمٌٞم٤مء أطمؼ ويمامل ومْمٞمٚم٦م ،. وآضمتٝم٤مد قمٚمق درضم٦مرؾمقل اهلل 

عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ضمزيؾ اًمثقاب، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  4سمؾ ٓ جيقز أن يٛمتٜمٕمقا ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤مس سمف،

وافَ } وِل  يَا اْخَخِِبُ
ُ
ةَْطارِ  أ

َ
إسمّم٤مر  ، وإٟمٌٞم٤مء أومْمؾ أوزم[2]احلنم:{اْْل

أٟمف اضمتٝمد رم أُمر احلروب وشمٜمٗمٞمذ  وأقمٚمٛمٝمؿ، وىمد صم٧ٌم قمٜمف 

اجلٞمقش، وىمدر اإلقمٓم٤مء ًمٚمٛم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ وأُمر سمٜمّم٥م اًمٕمريش يقم سمدر رم 

سمؾ  ُمقوع، وم٘م٤مل ًمف احل٤ٌمب سمـ اعمٜمذر: أسمقطمل ٟمّمٌتف هٜم٤م أم سمرأيؽ؟ وم٘م٤مل:

ذا  . ومًامه اًمٜمٌل (1)سمرأيل. ىم٤مل: اًمّمقاب ٟمّمٌف سمٛمقوع يمذا

وطمٙمؿ سم٤معمٗم٤مداة واعمـ قمغم إهى يقم  ،اًمرأيلم. ومٕمٛمؾ سمرأيف ومل يٜمتٔمر اًمقطمل

سمدر سمٕمد اعمِمقرة
(2)

ًْ }، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُْ ْمرِ  ِِف  َوَشاوِْر
َ
، [713]آل قمٛمران: {اْْل

                                                           
أن احل٤ٌمب سمـ اعمٜمذر سمـ اجلٛمقح ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، "(، وأصٚمف: 7/121اٟمٔمر: ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ) (7)

أرأي٧م هذا اعمٜمزل، أُمٜمزٓ أٟمزًمٙمف اهلل ًمٞمس ًمٜم٤م أن ٟمت٘مدُمف، وٓ ٟمت٠مظمر قمٜمف، أم هق اًمرأي واحلرب 

٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، وم٢من هذا ًمٞمس سمٛمٜمزل، وم٘م )بؾ هق افرأي واحلرب وادؽقدة؟(واعمٙمٞمدة؟ ىم٤مل: 

وم٤مهنض سم٤مًمٜم٤مس طمتك ٟم٠ميت أدٟمك ُم٤مء ُمـ اًم٘مقم، ومٜمٜمزًمف، صمؿ ٟمٖمقر ُم٤م وراءه ُمـ اًمُ٘مُٚم٥م، صمؿ ٟمٌٜمل قمٚمٞمف 

)فؼد : طمقو٤م ومٜمٛمٚم١مه ُم٤مء، صمؿ ٟم٘م٤مشمؾ اًم٘مقم، ومٜمنمب وٓ ينمسمقن، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 أذت بوفرأي(.

 (.7114صحٞم  ُمًٚمؿ ) (2)
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أراد أن يْمٛمـ  أٟمف  اعمِمقرة إٓ ومٞمام ٓ ٟمص ومٞمف. ورويوٓ شمٙمقن 

ُمٕم٤مذ: واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ٜم٦م، وم٘م٤مل ًمف ؾمٕمد سمـ ًم٘مقم ُمـ إقمراب صمٚم٨م صمٛمر اعمدي

٤م، ومٚمام أقمزٟم٤م اهلل سمؽ ٟمٕمٓمٞمٝمؿ صمٚم٨م أن ي٠مظمذ ُمـ صمامرٟم٤م ؿمٞمئً  ا ومام ـمٛمع أطمدٌ يمٜم٤م يمٗم٤مرً 

 ٦م داود وؾمٚمٞمامنــ، وىمد ذيمر اهلل رم يمت٤مسمف ىمّم(1)صمامرٟم٤م ومٕمٛمؾ سمذًمؽ رؾمقل اهلل

 احلٙمؿ رم احلرث، وٓ جيقز أن خيتٚمٗم٤م ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ دا رم ـطملم اضمتٝم

 .(2)"ٟمص ُمقضمقد

ومٞمام يم٤من يٌتغم سمف  وأص  إىم٤مويؾ قمٜمدٟم٤م أٟمف "وي٘مقل اًمنظمز: 

ُمـ احلقادث اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م وطمل ُمٜمزل يم٤من يٜمتٔمر اًمقطمل إمم أن متيض ُمدة 

 ٤من ذًمؽ آٟمتٔم٤مر صمؿ يم٤من يٕمٛمؾ سم٤مًمرأي وآضمتٝم٤مد ويٌلم احلٙمؿ سمف وم٢مذا أىمر قمٚمٞمف يم

 .(3)"طمج٦م ىم٤مـمٕم٦م ًمٚمحٙمؿ

ٕٟمف  4اٟمتٔم٤مر اًمقطمل ٓ يدل قمغم قمدم وىمقع آضمتٝم٤مد ُمٜمف"وي٘مقل اًمٓمقذم: 

ُمدارك احلٙمؿ، وُم٤ًمًمؽ آضمتٝم٤مد،  إٟمام يم٤من يٜمتٔمر اًمقطمل قمٜمد شمٕم٤مرض

 .(4)"واؾمتٌٝم٤مم وضمف احلؼ أُم٤م طمٞم٨م فمٝمر ًمف احلٙمؿ، ومٙم٤من جيتٝمد وٓ يٜمتٔمر

 

                                                           
 (.4/341(، دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل )2/224)ؾمػمة اسمـ هِم٤مم  (7)

 (.411-71/411ذح صحٞم  اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل ) (2)

 (.2/37أصقل اًمنظمز ) (4)

 (.4/117ذح خمتٍم اًمروو٦م ) (3)
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مـ وشوئؾ آجتفود  ومـ جفي أخرى ؾؼد اشتعؿؾ افـبل 

 مـفو: ،ظدة مبودئ

 ـ افؼقوس: 1

يٕمتؼم اًم٘مٞم٤مس ُمـ أهؿ ُمٜم٤مه٩م آضمتٝم٤مد ٓؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

ًمٚمٛم٤ًمئؾ اعمًٙمقت قمٜمٝم٤م، وهق أووحٝم٤م وأىمقاه٤م وهق ىم٤مئؿ قمغم أؾم٤مس أن 

أطمٙم٤مم اًمنمع اًمتل وردت هب٤م اًمٜمّمقص مل شمنمع قمًٌث٤م، وإٟمام ذقم٧م ًمتح٘مٞمؼ 

ٟم٧م إطمٙم٤مم قمغم رضسملم، أطمدمه٤م مم٤م ًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ ؾمٌٞمؾ ُمّم٤مًم  اًمٕم٤ٌمد، وإذا يم٤م

إمم إدراك ُمّم٤مًم  شمنميٕمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٗمّمٞمؾ يم٤مٕطمٙم٤مم اًمتٕمٌدي٦م اًمتل يًٛمٞمٝم٤م 

اًمٗم٘مٝم٤مء همػم ُمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمك ومٝمذه ٓ جيري ومٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مس، واًميب اًمث٤مين ُم٤م ًمٚمٕم٘مؾ 

ؽ ؾمٌٞمؾ إمم إدراك ُمّم٤محلٝم٤م، واًمٕمٚمؾ اًمتل أٟمٞمٓم٧م هب٤م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمٔم٤من شمٚم

اعمّم٤مًم ، ومٝمذا اًميب يًتدقمل ُمـ اعمجتٝمديـ اًمتٕمرف قمغم اعمّم٤مًم  اعمرضمقة 

 ُمٜمٝم٤م، واًمٕمٚمؾ اًمٔم٤مهرة اًمتل رسمط اًمِم٤مرع احلٙمؿ هب٤م، ٕن ذم هذا اًمرسمط حت٘مٞمَؼ 

شمٚمؽ اعمّمٚمح٦م، طمتك إذا قمرو٧م هلؿ واىمٕم٦م همػم اًمقاىمٕم٦م اًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمص، 

حٙمؿ واىمٕم٦م اًمٜمص ًمتح٘مٞمؼ وشمٌلم هلؿ أن شمٚمؽ اًمٕمٚم٦م ُمتح٘م٘م٦م ومٞمٝم٤م طمٙمٛمقا ومٞمٝم٤م سم

 أن قمٛمٚمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس شمٌتدئ لماعمّمٚمح٦م اًمتل ىمّمده٤م اًمِم٤مرع، وُمـ هٜم٤م يتٌ

سم٤مؾمتخراج قمٚم٦م طمٙمؿ اًمقاىمٕم٦م اًمتل ورد اًمٜمص سمحٙمٛمٝم٤م، وهق ُم٤م يًٛمك سمتخري٩م 

اعمٜم٤مط، صمؿ يٚمٞمف اًمٌح٨م ذم حت٘مٞمؼ هذه اًمٕمٚم٦م ذم اًمقاىمٕم٦م اًمتل مل يرد اًمٜمص 

يكم هذا احلٙمؿ سم٠من اًمقاىمٕمتلم  سمحٙمٛمٝم٤م، وهق ُم٤م يًٛمك حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط، صمؿ
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، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من طمٙمؿ اًمقاىمٕم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمف يتٕمدى ًمٞمِمٛمؾ (1)ُمت٤ًمويت٤من ذم اًمٕمٚم٦م

اًمقاىمٕم٦م همػم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م، حت٘مٞمً٘م٤م عمٌدأ اًمتًقي٦م سملم اعمتامصمٚملم، وقمدم اًمتٗمريؼ 

 سملم اًمقاىمٕمتلم سمدون ُم٤مٟمع راضم . 

ًمٕمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م سمٞمٜمٝمام هق وم٤مٓضمتٝم٤مد اًم٘مٞم٤مد اًمذي يرد اًمٜمٔمػم إمم ٟمٔمػمه، 

اًم٘مٞم٤مس اًمنمقمل اعمٜمٓم٘مل ًمٞمحٗمظ اشم٤ًمق اعمٜمٓمؼ اًمتنميٕمل واؾمت٘م٤مُمتف، وؾمالُمتف 

 ُمـ اًمتٜم٤مىمض وآوٓمراب.

وإذا شم٠مُمٚم٧م أهار هذه اًمنميٕم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م وضمدهت٤م ذم هم٤مي٦م "ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

 احلٙمٛم٦م ورقم٤مي٦م اعمّم٤مًم  ٓ شمٗمرق سملم ُمتامصمٚملم اًمٌت٦م، وٓ شمًقي سملم خمتٚمٗملم، وٓ

حترم ؿمٞمًئ٤م عمٗمًدة وشمٌٞم  ُم٤م ُمٗمًدشمف ُم٤ًموي٦م عم٤م طمرُمتف أو رضمحتف قمٚمٞمف، وٓ شمٌٞم  

ؿمٞمًئ٤م عمّمٚمح٦م وحترم ُم٤م ُمّمٚمحتف شم٤ًمويف عم٤م إسم٤مطمتف اًمٌت٦م، وٓ يقضمد ومٞمام ضم٤مء سمف 

اًمرؾمقل رء ُمـ ذًمؽ اًمٌت٦م، وٓ يٚمزُمف إىمقال اعمًتٜمدة إمم آراء اًمٜم٤مس 

ريؼ سملم اعمتامصمالت واجلٛمع سملم ـــاًمتٗمـ ـــل شمٚمؽ ُمـــوفمٜمقهنؿ واضمتٝم٤مداهتؿ، ومٗم

"اعمختٚمٗم٤مت وإسم٤مطم٦م اًمٌمء وحتريؿ ٟمٔمره وأُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م ومٞمٝم٤م
(2)

 . 

: هق إحل٤مق أُمر همػم اعمٜمٔمقر آضمتٝم٤مدي٤مًم٘مٞم٤مس ذم وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ وم

ُمٜمّمقص قمغم طمٙمٛمف سم٠مُمر ُمٜمّمقص قمغم طمٙمٛمف ًمٕمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م سمٞمٜمٝمام ُمِمؽميم٦م 

ًمتامصمؾ سملم إُمقر اًمذي يقضم٥م اًمتامصمؾ ومٞمٝمام، ومٝمق إذن ُمـ سم٤مب اخلْمقع حلٙمؿ ا

                                                           
 (.21، 73(  اٟمٔمر: ُمّم٤مدر اًمتنميع اإلؾمالُمل ومٞمام ٓ ٟمص ومٞمف، قمٌد اًمقه٤مب ظمالف )ص 7)

 (.4/737(  اٟمٔمر: سمدائع اًمٗمقائد )2)



  

 59 

ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م4 ٕن ىمْمٞم٦م اًمت٤ًموي ذم اًمٕمٚم٦م أوضمدت اًمتامصمؾ ذم احلٙمؿ ، ومٙم٤من ٓ 

سمد ُمـ اًمت٤ًموي ومٞمف
(1)

. 

 

 افؼقوس دم وؿوئع خمتؾػي، مـفو: وفؼد اشتعؿؾ افـبل 

وم٘م٤مل: إن أيب أدريمف اإلؾمالم وهق ؿمٞمخ   ؾم٠مل رضمؾ اًمٜمٌل ـ  7

أكً  :ؿول)اًمرطمؾ واحل٩م ُمٙمتقب قمٚمٞمٜم٤م، أوم٠مطم٩م قمٜمف؟ يمٌػم ٓ يًتٓمٞمع ريمقب 

أرأيً فق ـون ظذ أبقؽ ديـ ؾؼضقتف ظـف، ـون  :ؿول)ىم٤مل: ٟمٕمؿ،  (أـز وفده؟

 .(2)ظـف(ؾحٍ  :ؿول)ىم٤مل: ٟمٕمؿ،  (ذفؽ جيزي ظـف؟

ٟمذرت أن حت٩م وإهن٤م ُم٤مشم٧م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  أظمتل ىمدوؾم٠مًمف رضمؾ وم٘م٤مل: إن ـ  2

 :(ففق ـون ظؾقفو ديـ أــً ؿوضق). ؾوؿض اهلل ، ىم٤مل: ىم٤مل: ٟمٕمؿ(

 .(3)ؾفق أحؼ بوفؼضوء(

وم٘م٤مًم٧م : ي٤م رؾمقل اهلل إن أُمل  ضم٤مءت اُمرأة إمم اًمٜمٌل ـ  4

فق ـون ظذ أمؽ  : أرأيًؾؼول)؟ شم٧م ىمٌؾ أن حت٩م أوم٠مطم٩م قمٜمٝم٤مٟمذرت أن حت٩م ومام

 .(4)(ؿول: اؿضقا اهلل ؾوهلل أحؼ بوفقؾوء) ٧م: ٟمٕمؿ.ىم٤مًم (؟ديـ أــً ؿوضقتف

 س اًم٘مٞم٤مس قمٜمد ــوهذا هق ٟمٗم"قًمف: ــذا احلدي٨م سم٘مــ٤مل قمغم هؼ اسمـ سمٓمــقمٚم

                                                           
 (.٤222مًمؽ: ٕيب زهرة )ص( ُم7)

 (.1272(، وأسمق يٕمغم ذم اعمًٜمد )2142أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ) (2)

 (.1133أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)

 (. 7212أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (3)
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 .(1)"اًمٕمرب، وقمٜمد اًمٕمٚمامء سمٛمٕم٤مٟمك اًمٙمالم...

ومٞمف ُمنموقمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس ورضب اعمثؾ ًمٞمٙمقن أوو  "وي٘مقل اًمِمقيم٤مين: 

وأوىمع ذم ٟمٗمس اًم٤ًمُمع وأىمرب إمم هقم٦م ومٝمٛمف، وومٞمف شمِمٌٞمف ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف، 

 .(2)"٥م اًمتٜمٌٞمف قمغم وضمف اًمدًمٞمؾ عمّمٚمح٦م...وأؿمٙمؾ سمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف، وومٞمف أٟمف يًتح

: إن اُمرأيت أن رضماًل ضم٤مء إًمٞمف وىم٤مل  ُم٤م ورد قمـ اًمٜمٌلـ  3

، ىم٤مل: ٟمٕمؿ (هؾ فؽ مـ إبؾ؟): ، وم٘م٤مل وم٠مٟمٙمرهوًمدت وًمدًا أؾمقد 

. ىم٤مل: إن ومٞمٝم٤م ًمقرىم٤مً  (هؾ ؾقفو مـ أورق؟)ىم٤مل: محر، ىم٤مل:  (مو أفقاهنو؟)ىم٤مل: 

وفعؾ هذا كزظف )ل: قمرق ٟمزقمٝم٤م. ىم٤مل: ىم٤م (ؾلكك ترى ؿد جوءهو؟)ىم٤مل: 

 .(3)(ظرق

 ىم٤مس اًمٖمالم إؾمقد ُمـ أسمقيـ  أن اًمرؾمقل  وجف آشتدٓل:

أسمٞمْملم قمغم اجلٛمؾ إورق ُمـ اإلسمؾ احلٛمر، ومٙمام أن ذًمؽ اجلٛمؾ حيتٛمؾ أن 

 يٙمقن ٟمزقمف قمرق ُمـ قمروق أضمداده، ومٙمذًمؽ اًمٖمالم.

ُمـ طمٞم٨م اؿمتٌٝم٤م  ذم هذا إصم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مس وسمٞم٤من أن اعمتِم٤مهبلم طمٙمٛمٝمام"

 .(4)"واطمد..

 واًم٘مٞم٤مس رم ًمٖم٦م اًمٕمرب: اًمتِمٌٞمف  ،هذا هق اًم٘مٞم٤مس سمٕمٞمٜمف"وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل: 

                                                           
 .(71/411ذح صحٞم  اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.3/443ٟمٞمؾ إوـم٤مر ) (2)

 (.7111أظمرضمف اًمٌخ٤مري )  (4)

 (.4/212ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ )  (3)
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ؿمٌف ًمف ُم٤م أٟمٙمر ُمـ ًمقن اًمٖمالم سمام   اًمٜمٌلواًمتٛمثٞمؾ، أٓ شمرى أن 

 )فعؾ ظرًؿو كزظف(إمم ىمقًمف:  هؾ فؽ مـ إبؾ؟(قمرف رم ٟمت٤مج اإلسمؾ وم٘م٤مل ًمف: )

احلٛمر شمٜمت٩م إورق أن يمذًمؽ اعمرأة سمام يٕمرف أن اإلسمؾ  وم٠مسم٤من ًمف 

ًمٚمٛمرأة اًمتك ؾم٠مًمتف احل٩م قمـ  اًمٌٞمْم٤مء شمٚمد إؾمقد، ويمذًمؽ ىمقًمف 

؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ()أرأيً فق ـون ظذ أمؽ ديـ أــً ؿوضقتفأُمٝم٤م وم٘م٤مل هل٤م: 

 . ؾديـ اهلل أحؼ بوفقؾوء()

يـ اًمٕم٤ٌمد، همػم أٟمف ىم٤مل هل٤م: ٕمرف ُمـ دَ يـ اهلل سمام يُ دَ  ومِمٌف هل٤م 

قمغم  وهبذيـ احلديثلم اطمت٩م اعمزين ،. وهذا يمٚمف هق قملم اًم٘مٞم٤مسيـ اهلل أحؼ()ؾد

"ُمـ أٟمٙمر اًم٘مٞم٤مس..
(1)

وومٞمف إصم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مس وآقمت٤ٌمر سم٤مٕؿم٤ٌمه "اًم٘م٤مري:  ىم٤ملو .

"ورضب إُمث٤مل..
(2)

. 

٤مئؿ، وم٠مشمٞم٧م ـقمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ىم٤مل: هِمِم٧م يقًُم٤م وم٘مٌٚم٧م وأٟم٤م صـ  1

ٌّٚم٧م وأٟم٤م ص٤مئؿ، وم٘م٤مل  ، وم٘مٚم٧م: صٜمٕم٧م اًمٞمقم أُمًرااًمٜمٌل  قمٔمٞماًم، ىم

٧م: ٓ ــىمٚم )أرأيً فق متضؿضً بامء وأكً صوئؿ؟(: رؾمقل اهلل 

)ؾػقؿ؟(: ٤مل رؾمقل اهلل ـسم٠مس سمذًمؽ، وم٘م
(3)

.  

ىم٤مس اًم٘مٌٚم٦م قمغم اعمْمٛمْم٦م ذم يمقهن٤م  وضمف اًمدًٓم٦م: أن اًمٜمٌل 

 ٓ شمٗمًد اًمّمٞم٤مم، وأقمٓم٤مه٤م ٟمٗمس احلٙمؿ.

                                                           
 (.٤71/417مري )ذح صحٞم  اًمٌخ (7)

 (.1/2711( ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞم  )2)

 (.742(، وأمحد )2421أظمرضمف أسمق داود ) (4)
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قم إضوحل ٕجؾ ــً هنقتؽؿ ظـ اّدخور حل): ىمقًمف  ـ 1

افّداؾي ؾوّدخروهو(
(1)

. 

إهنو فقسً بـجس إهنو مـ افطقاؾغ ): ذم اهلرة ىمقًمف ـ  1

ظؾقؽؿ وافطقاؾوت(
(2)

. 

)أيـؼص افرضى عم٤ّم ؾمئؾ قمـ سمٞمع اًمرـم٥م سم٤مًمتٛمر:  ـ ىمقًمف  2

ٓ إذًا()؟ وم٘م٤مًمقا: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل: (إذا يبس
(3)

. 

ؼم ــ٦م اًمتل شمٕمتــغم اًمٕمٚمف قمــٌٞمومٗمل إطم٤مدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م وهمػمه٤م مم٤م مل ٟمذيمر اًمتٜم

أؾم٤مس اًم٘مٞم٤مس
(4)

. 

 )مو أكزل ظع ؾقفو إٓ قمـ احُلُٛمر، وم٘م٤مل:  ؾمئؾ رؾمقل اهلل ـ  3

َْ }: هذه أيي اجلومعي افػوذة( ٍَ ْو  ف ٍَ ةٍ  ٌِْرَلاَل  َحْؽ َْ  7 يَرَهُ  َخْْيًا َذر  ٌَ ْو  َو ٍَ  َحْؽ
ةٍ  ٌِْرَلاَل  ا َذر   .(5)[2]اًمزًمزًم٦م: {8 يَرَهُ  ََشًّ

ُٕمتف آؾمتٜم٤ٌمط واًم٘مٞم٤مس،  هذا شمٕمٚمٞمؿ ُمٜمف "اسمـ سمٓم٤مل:  ىم٤مل

يمت٤مسمف وهك  ذمُم٤م مل يذيمر اهلل  اًمتٜمزيؾ4 ٕٟمف ؿمٌف  ُمٕم٤مينويمٞمػ شمٗمٝمؿ 

                                                           
 (. 7317أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 (.11أظمرضمف أسمق داود ) (2)

(، 7221(، واًمؽمُمذي )4413(، وأسمق داود )7234أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )رواي٦م حيٞمك اًمٚمٞمثل( ) (4)

 (.7412صححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء )(، و2213(، واسمـ ُم٤مضم٦م )3131واًمٜم٤ًمئل )

 (.312أصمر آظمتالف ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ًمٚمديمتقر ُمّمٓمٗمك اخلـ )ص (3)

 (321(، وُمًٚمؿ )2211أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)
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، وهذا ٟمٗمس احلٛمر سمام ذيمره ُمـ قمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ ظمػم إذ يم٤من ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمداً 

ٍَ }: اًم٘مٞم٤مس اًمذى يٜمٙمره ُمـ ٓ حتّمٞمؾ ًمف وٓ ومٝمؿ قمٜمده4 ٕن ىمقًمف شمٕم٤ممم  َْ ف
ْو  ٍَ ةٍ  ٌِْرَلاَل  َحْؽ يدظمؾ ومٞمف ُمع احلٛمر مجٞمع أومٕم٤مل اًمؼم دىمٞم٘مٝم٤م  {يَرَهُ  َخْْيًا َذر 

وضمٚمٞمٚمٝم٤م، أٓ شمرى إمم ومٝمؿ قم٤مئِم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م هذا اعمٕمٜمك ُمـ هذه أي٦م 

 .(1)"طمتك شمّمدىمقا سمح٦ٌم قمٜم٥م وىم٤مًمقا: يمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ ُمث٤مىمٞمؾ اًمذر...

آؾمتٜم٤ٌمط واًم٘مٞم٤مس ٕٟمف ؿمٌف ُم٤م  ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل: ومٞمف شمٕمٚمٞمؿ"ىم٤مل اسمـ طمجر: 

مل يذيمر اهلل طمٙمٛمف ذم يمت٤مسمف وهق احلٛمر سمام ذيمره ُمـ قمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ ظمػم أو 

وهذا ٟمٗمس اًم٘مٞم٤مس اًمذي يٜمٙمره ُمـ ٓ ومٝمؿ  :ىم٤مل ،اذ إذ يم٤من ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمدً 

سمـ اعمٜمػم سم٠من هذا ًمٞمس ُمـ اًم٘مٞم٤مس ذم رء وإٟمام هق اؾمتدٓل اوشمٕم٘مٌف  ،قمٜمده

وومٞمف حت٘مٞمؼ إلصم٤ٌمت اًمٕمٛمؾ  ،٤م عمـ أٟمٙمر أو وىمػًمّمٞمٖمتف ظمالومً  سم٤مًمٕمٛمقم وإصم٤ٌمت

وومٞمف إؿم٤مرة إمم اًمٗمرق  ،سمٔمقاهر اًمٕمٛمقم وأهن٤م ُمٚمزُم٦م طمتك يدل دًمٞمؾ اًمتخّمٞمص

قص ذم ـّمر دون اعمٜم٤مهــ٤مهر وأن اًمٔمـقص واًمٕم٤مم اًمٔمـسملم احلٙمؿ اخل٤مص اعمٜمّم

 .(2)"اًمدًٓم٦م..

، يم٘مقًمف يٛمرهنؿ ويرؿمدهؿ إمم آضمتٝم٤مد يم٤من "اًمٗم٤مد: وىم٤مل 

ّٓ هذه أي٦م اجل٤مُمٕم٦م اًمٗم٤مذة: ": عم٤م ؾُمِئَؾ قمـ احلٛمػم َْ }ُم٤م أٟمزل اهلل قمكّم ومٞمٝم٤م إ ٍَ  ف
ْو  ٍَ ةٍ  ٌِْرَلاَل  َحْؽ  ومٌلمَّ هلؿ هبذا اجلقاب يمٞمٗمٞم٦م اٟمدراج اجلزئل ذم  "{يَرَهُ  َخْْيًا َذر 

                                                           
 (.1/13ذح اسمـ سمٓم٤مل ) (7)

 .(1/11ومت  اًم٤ٌمري ) (2)
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 .(1)"اًمٙمكم، وأن اًمٕم٤مم طمج٦م، وأٟمف يٕمٛمؾ سمف ىمٌؾ اًمٌح٨م قمـ اعمخّمص...

ي٠ميت ذم أقمغم درضم٤مت  أن ٟمِمػم إمم أن ىمٞم٤مس اًمٜمٌل وُمـ اعمٝمؿ 

ًمٙمقٟمف يٌٜمل قمغم اًمٕمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م سمّمقرة  4اًم٘مٞم٤مس دىم٦م وُمٓم٤مسم٘م٦م عم٤م ذم ٟمٗمس إُمر

طمج٦م، ويمؾ طم٤مدصم٦م ىمٞم٤مس شمٕمتؼم دًمٞماًل سمذاشمف  ىم٤مـمٕم٦م، وم٘مٞم٤مس اًمٜمٌل 

ي٘م٤مس قمٚمٞمف4 ٕٟمف ٟمص ذم اعمقوقع، وإن يم٤من أؾم٤مؾمف اًم٘مٞم٤مس، سمخالف اؾمتٜم٤ٌمط 

عمجتٝمديـ واضمتٝم٤مدهؿ سم٤مًم٘مٞم٤مس، ومٖم٤مًمٌف ُمٌٜمل قمغم اًمٔمـ خلٗم٤مء اًمٕمٚم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء وا

أطمٞم٤مًٟم٤م، أو ًمالؿمت٤ٌمه ذم ُمٓم٤مسم٘م٦م وُمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٗمرع حلٙمؿ إصؾ، أو ذم حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط 

 واًمتٜمزيؾ قمغم اًمقىم٤مئع اًمٕمٞمٜمٞم٦م.

 

 ـ ادصؾحي: 2

يع ُمٕم٘مقل اعمٕمٜمك يًتٝمدف حت٘مٞمؼ ُمّم٤مًم  قم٤مضمٚم٦م اًمتنميع اإلؾمالُمل شمنم

ُمٙم٤موم٠مة ُٓمتث٤مًمف،  ٤4م ُمع ُم٤م يٜمتٔمرهؿ ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مًمٚمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم

 واًمتنميع يدور ُمع اعمّمٚمح٦م ودومع اعمٗمًدة واًمير قمـ اإلٟم٤ًمن.

وذم شمنميع احلج٤مب وشمٜمٔمٞمؿ اًمٕمالىم٦م سملم اًمذيمر وإٟمثك ُمّم٤مًم  قمٔمٛمك ٓ 

ختٗمك، مح٤مي٦م وصٞم٤مٟم٦م ُمـ طمّمقل ُمٗم٤مؾمد ُمذُمقُم٦م ذقم٤ًم، وعم٤م ٟمزًم٧م آي٦م احلج٤مب 

هق اعمّمٚمح٦م إٓ أن شمٕمٛمٞمؿ احلٙمؿ قمغم سمٕمض اًمّمقر اجلزئٞم٦م اًمتل  يم٤من شمٓمٌٞم٘مٝم٤م

 ،حتتػ هب٤م فمروف وُمالسم٤ًمت دمٕمؾ ُمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م جم٤موم٤مة ًمٚمٕمدل واعمّمٚمح٦م

                                                           
 (.7/221اًمٗمٙمر اًم٤ًمُمل ) (7)
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ىمٕم٤ًم ذم احلرج واعمِم٘م٦م واًمٕمٜم٧م اعمرومقع قمـ اًمنميٕم٦م اًمًٛمح٦م، وًمذا أومتك وُمق

ؾمٝمٚم٦م سمٜم٧م ؾمٝمؾ زوضم٦م أيب طمذيٗم٦م سمِم٠من ؾم٤ممل ُمقمم أيب  اًمٜمٌل 

اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م اًمتل دمٕمؾ  ُمـ اؾمتثٜم٤مءً  - ؾمٜمف يمؼم رهمؿ –ٕمف طمذيٗم٦م أن شمرو

اًمرو٤مع ُم١مصمرًا ذم ومؽمة احلقًملم ًمدومع احلرج قمـ اجلٛمٞمع يمقٟمف أصٌ  ُمـ اًمٕم٤مئٚم٦م 

وقمدم إـم٤مىم٦م آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف، وقمزًمف قمـ اًمٕمنمة وآظمتالط، وصٕمقسم٦م حت٘مؼ 

ُمّمٚمحٞم٦م شمٕمٗمل أم طمذيٗم٦م ُمـ اًمت٠مصمؿ  ذًمؽ، ومٙم٤مٟم٧م ومتقى اًمٜمٌل 

 ؾم٤ممل، يمام حت٘مؼ آرشم٤ٌمط اًمٕم٤مئكم سملم أومراد هذه إهة اعمتامؾمٙم٦م.سمٛمخ٤مًمٓم٦م 

، ومٕمـ قم٤مئِم٦م، ىم٤مًم٧م: ضم٤مءت ؾمٝمٚم٦م سمٜم٧م ؾمٝمٞمؾ إمم اًمٜمٌل 

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إين أرى ذم وضمف أيب طمذيٗم٦م ُمـ دظمقل ؾم٤ممل وهق طمٚمٞمٗمف، 

، ىم٤مًم٧م: ويمٞمػ أروٕمف؟ وهق رضمؾ يمٌػم، )أرضعقف(: وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .(1))ؿد ظؾؿً أكف رجؾ ـبر(وىم٤مل:  ومتًٌؿ رؾمقل اهلل 
 

 ـ آشتصحوب: 3

هق احلٙمؿ سمثٌقت أُمر ذم اًمزُم٤من اًمث٤مين سمٜم٤مء قمغم أٟمف يم٤من صم٤مسمت٤ًم ذم اًمزُم٤من 

 إول.

وُمٜمف اؾمتّمح٤مب اًمٕمدم إصكم: وهق اًمذي قمرف اًمٕم٘مؾ ٟمٗمٞمف سم٤مًمٌ٘م٤مء قمغم 

اًمٕمدم إصكم، يمٜمٗمل وضمقب اًمّمالة ؾم٤مدؾم٦م، وصقم ؿمقال، وم٤مًمٕم٘مؾ يدل قمغم 

                                                           
 (.7314أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)
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تٗم٤مء وضمقب ذًمؽ ٓ ًمتٍمي  اًمِم٤مرع، ًمٙمـ ٕٟمف ٓ ُمث٧ٌم ًمٚمقضمقب ومٌ٘مل قمغم اٟم

يٗمتل أطمٞم٤مٟم٤ًم  يم٤من اًمٜمٌل وىمد ، اًمٜمٗمل إصكم ًمٕمدم ورود اًمًٛمع سمف

ومٛمـ ذًمؽ أن ُمٞمٛمقٟم٦م  سمٛم٘مت٣م آؾمتّمح٤مب ذم ىمْم٤مي٤م سمٜم٤مء قمغم اًمؼماءة إصٚمٞم٦م

هال أخذتؿ )قمـ ؿم٤مة ُم٤مشم٧م وم٠مًم٘مقا إه٤مهب٤م، وم٘م٤مل:  - -ؾم٠مًمتف 

 َل  كُْو }وم٘م٤مًم٧م: ٟم٠مظمذ ُمًؽ ؿم٤مة ىمد ُم٤مشم٧م؟ وم٘م٤مل هل٤م: إٟمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (مسؽفو
ِسدُ 
َ
ا ِِف  أ وِِحَ  ٌَ

ُ
ا إَِل   أ ًٌ ًٍ  لََعَ  ُُمَر  ُّ  َطاِؼ ٍُ نْ  إِل   َحْطَؽ

َ
ْيَخثً  يَُسٔنَ  أ وْ  ٌَ

َ
ا أ ًٌ  َد

ًٔحا وْ  َمْصُف
َ
ًَ  أ وإكؽؿ ٓ تطعؿقكف إن تدبغقه  ،[731]إٟمٕم٤مم: {ِخْْنِيرٍ  َْلْ

ٝم٤م ومدسمٖمتف، وم٤مختذت ُمٜمف ىمرسم٦م طمتك ــٝم٤م ومًٚمخ٧م ُمًٙمــوم٠مرؾمٚم٧م إًمٞم (ا بفتـتػعق

  .(1)قمٜمده٤مخترىم٧م 

مم اًمؼماءة إصٚمٞم٦م اًمتل تٜمد إاؾم أن اًمٜمٌل  وجف افدٓفي:

شم٘متيض طمؾ آٟمتٗم٤مع سم٤مجلٚمد سمٕمد دسم٤مهمتف، وأيمد ذًمؽ سم٤مٓؾمتدٓل سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م 

 ؾمقاه٤م. اًمتل شمْمٛمٜم٧م طمٍم مجٚم٦م ُمـ اعمحرُم٤مت ًمتدل قمغم إسم٤مطم٦م ُم٤م

دم ادسوئؾ  وبـوء ظذ مو شبؼ ؾؼدـوكً ؾتووى افـبل 

 :وافؼضويو افتل ـوكً ترد وحتتوج إػ حؽؿ وبقون، ظذ ثالثي أحقال

أ ( افبقون بام ظؾؿف مـ افقحل، أو مو أوحل إفقف دم حقـف بخصقص افقاؿعي 

 :ادشخصي

                                                           
 (.11(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ )1371اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف )(، و4121أظمرضمف أمحد ) (7)
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 وؾمت٠ميت. ...ذم ىمْمٞم٦م اًمٔمٝم٤مر ُمثؾ: ىمّم٦م ظمقًم٦م سمٜم٧م صمٕمٚم٦ٌم

  احلؽؿ وافبً ؾقف اكتظورًا فبقون افقحل اإلهلل: ب ( تلجقؾ

 وؾمت٠ميت. ...ىمّم٦م هالل سمـ أُمٞم٦م ذم ىمْمٞم٦م اًمٚمٕم٤منـ  7  وُمـ ذًمؽ:

ذم  ، ىم٤مل: سمٞمٜم٤م أٟم٤م أُمٌم ُمع اًمٜمٌل سمـ ُمًٕمقد قمـ قمٌد اهللوـ 2

ظمرب اعمديٜم٦م، وهق يتقيم٠م قمغم قمًٞم٥م ُمٕمف، ومٛمر سمٜمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ 

سمٕمْمٝمؿ: ٓ شم٠ًمًمقه، ٓ جيلء ومٞمف سمٌمء  ًمٌٕمض: ؾمٚمقه قمـ اًمروح؟ وىم٤مل

شمٙمرهقٟمف، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ًمٜم٠ًمًمٜمف، وم٘م٤مم رضمؾ ُمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل ي٤م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ُم٤م 

٤مل: اًمروح؟ ومًٙم٧م، وم٘مٚم٧م: إٟمف يقطمك إًمٞمف، وم٘مٛم٧م، ومٚمام اٟمجغم قمٜمف، ىم

لََُُٔم }
َ
َِ  َويَْصأ وِح  َؼ وحُ  كُوِ  الرُّ َْ  الرُّ ْمرِ  ٌِ

َ
ا َرّبِّ  أ ٌَ ٔا َو وحُ

ُ
ََ  أ ٌِ  ًِ  إِل   اىِؽيْ

 .(1)[21اإلهاء:] {كَيِياًل 

، وم٘م٤مل: ي٤م ، ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿوـ  4

)اخلوفي : ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل وقمٛمتف ف، رضمؾ شمقذم وشمرك ظم٤مًمترؾمقل اهلل

ومٕم٤مود اًمرضمؾ  ومٞمٝمام رء، ، ومٚمؿ ي٠مشمفاميرددمه٤م، يمذًمؽ يٜمتٔمر اًمقطمل ومٞمٝم وافعؿي(

ًمف صمالث ؾ ىمقسمٛمث سمٕمد ذًمؽ، وقم٤مد اًمٜمٌل  اًمٜمٌل 

 .(2))مل يلتـل ؾقفام رء(: ، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل ُمرات ومٚمؿ ي٠مشمف ومٞمٝمام رء

                                                           
 (.2133(، وُمًٚمؿ )721أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.73713أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ) (2)



  

 68 

  ٍ ، وسمام دم تؼيعف ج ( آجتفود بـوًء ظذ مو يعؾؿف ظـ اهلل تعوػ مـ مـف

ومٛمـ  .ع سمف ُمـ اًمت٠ميٞمد اإلهلل واًمتقومٞمؼُمٜمحف اهلل ُمـ ؾمٚمٓم٦م اًمتنميع، وسمام يتٛمت

 ذًمؽ:

يقم اًمٜمحر سمٕمد  قل اهلل قمـ اًمؼماء، ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م رؾمـ  7

مـ كسؽ مـ صذ صالتـو، وكسؽ كسؽـو ؾؼد أصوب افـسؽ، و)اًمّمالة وم٘م٤مل: 

واهلل ًم٘مد  ،. وم٘م٤مم أسمق سمردة سمـ ٟمٞم٤مر وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهللؿبؾ افصالة ؾتؾؽ صوة حلؿ(

ٟمًٙم٧م ىمٌؾ أن أظمرج إمم اًمّمالة، وقمروم٧م أن اًمٞمقم يقم أيمؾ وذب، ومتٕمجٚم٧م 

)تؾؽ صوة : . وم٘م٤مل رؾمقل اهلل وم٠ميمٚم٧م وأـمٕمٛم٧م أهكم وضمػماين

ـ ؿم٤ميت حلؿ، ومٝمؾ دمزئ قمٜمل؟ ٤م ضمذقم٦م وهل ظمػم ُم. وم٘م٤مل: إن قمٜمدي قمٜم٤مىمً حلؿ(

)كعؿ، وفـ جتزئ ظـ أحد بعدك(ىم٤مل: 
(1)

. 

أسم٤م سمردة ُمـ ذط اًمًـ ذم إوحٞم٦م  ومٝمٜم٤م اؾمتثٜمك اًمٜمٌل 

 شم٘مديرًا حل٤مًمف، يمقٟمف ذسم  ىمٌؾ اًمقىم٧م قمـ ضمٝمؾ، وختٗمٞمٗم٤ًم قمٜمف طمتك ٓ يث٘مؾ قمٚمٞمف

، وهق اضمتٝم٤مد راضمع إمم اقمت٤ٌمر اعمّمٚمح٦م قم٥مء ذاء ؿم٤مة ضمديدة ُمقاوم٘م٦م ًمٚمنموط

 .واًمٕمدل ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

حرم اهلل )ىم٤مل:  ، قمـ اًمٜمٌل قمـ اسمـ قم٤ٌمس وـ  2

مؽي ؾؾؿ حتؾ ٕحد ؿبع، وٓ ٕحد بعدي، أحؾً يل شوظي مـ هنور، ٓ خيتذ 

  تؾتؼط فؼطتفو إٓ دعرف(دهو، وٓ خالهو وٓ يعضد صجرهو، وٓ يـػر صق

                                                           
 (.4713(، واسمـ ُم٤مضم٦م )3431(، واًمٜم٤ًمئل )7112(، واًمؽمُمذي )2211أظمرضمف أسمق داود ) (7)
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 .(1)(إٓ اإلذخر): إٓ اإلذظمر ًمّم٤مهمتٜم٤م وىمٌقرٟم٤م؟ وم٘م٤مل: وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس 

ُمًتٜمدة إمم اقمت٤ٌمر اعمّمٚمح٦م  هذه اًمٗمتقى اضمتٝم٤مد ُمـ اًمٜمٌل 

وهذا ُمـ ُمٔم٤مهر اًمتٞمًػم ذم سم٤مقمت٤ٌمر وم٘مف اًميورة واحل٤مضم٦م، وقمٛمقم اًمٌٚمقى، 

 اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

وىمػ  و سمـ اًمٕم٤مص، أن رؾمقل اهلل قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرـ و 4

أؿمٕمر ومحٚم٘م٧م ىمٌؾ  ذم طمج٦م اًمقداع سمٛمٜمك ًمٚمٜم٤مس ي٠ًمًمقٟمف، ومج٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل: مل

 أؿمٕمر ومٜمحرت ىمٌؾ أن ومج٤مء آظمر وم٘م٤مل: مل )اذبح وٓ حرج(أن أذسم ؟ وم٘م٤مل: 

قمـ رء ىمدم وٓ  ومام ؾمئؾ اًمٜمٌل  ٓ حرج(ارم و)أرُمل؟ ىم٤مل: 

 .(2)اؾعؾ وٓ حرج()أظمر إٓ ىم٤مل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.7414( وُمًٚمؿ )7433أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.7411(، وُمًٚمؿ )24اًمٌخ٤مري )أظمرضمف  (2)
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 املطمب الثالث

  خصائص إفتاء الٍيب
 

 

سمٛمٞمزاي٤م وظمّم٤مئص ٓ دمتٛمع قمٜمد همػمه،  شمتٛمٞمز ومت٤موى اًمٜمٌل 

 ٚمٖم٧م سمٗمت٤مويف اعمثؾ إقمغم، واعم٘م٤مم إؾمٛمك، ومٛمـ هذه اخلّم٤مئص:سم

 ؿوضعي.  ـ ؾتووى افـبل 1

 قمغم صمالصم٦م أطمقال: شمٌلم ومٞمام ؾمٌؼ أن ومت٤موى اًمٜمٌل 

 ذ.: اًمٗمتقى سم٤مًمقطمل اعم٤ٌمإوػ

 ٕهن٤م طمٙمؿ اهلل اعم٤ٌمذ. 4وهذه اًمٗمتقى ىم٤مـمٕم٦م

: ُم٤م اضمتٝمد ومٞمف ومل يٕم٘م٥م اًمقطمل قمٚمٞمف سم٤مًمٜم٘مض ومٝمذه اًمٗمتقى ىم٤مـمٕم٦م افثوكقي

ا }أيْم٤ًم إلىمرار اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ هل٤م، واقمت٤ٌمره٤م ُمـ اًمقطمل ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ٌَ َو
ٔا ُٓ ُّ فَاْجَخ ِْ ًْ َخ اُز َٓ ا َج ٌَ ًُ الر ُشُٔل فَُخُذوهُ َو  .[1:]احلنم {لحَاُز

وقم٘م٥م قمٚمٞمف اًمِم٤مرع سم٤مًمتٕمديؾ،  : ُم٤م اضمتٝمد ومٞمف اًمٜمٌل افثوفثي

 وم٠مصٌ  سمٕمد اًمتٕمديؾ وطمٞم٤ًم ىم٤مـمٕم٤ًم.

 ىم٤مـمٕم٦م حمٙمٛم٦م.  وهبذا شمٙمقن مجٞمع ومت٤موى اًمٜمٌل 

شمتٚم٘مك سمؾ  ٓ تؼبؾ ادراجعي وٓ افتعؼقى ـ ؾتووى افـبل  2

: ٕهن٤م يمام ذيمرٟم٤م وطمل ىم٤مـمع، ىم٤مل  سم٤مًمتًٚمٞمؿ واًم٘مٌقل واًمتٜمٗمٞمذ4

ٍَِث إَِذا كَََض ا} ٌِ ٍَ َوَل ُمْؤ ٌِ ْؤ
ٍُ ِ ا ََكَن ل ٌَ ًُ  هللَو ُٓ َ ْن يَُسَٔن ل

َ
ْمًرا أ

َ
َوَرُشَُٔلُ أ
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َْ َحْؽِص ا ٌَ ًْ َو ِْ ْمِر
َ
َْ أ ٌِ ةُ  َِْيَ

ْ
ًِا َوَرُشََٔلُ َذَلْد َعو  َعاللً  هللاْل تِي ٌُ} 

ٔا ا} وىم٤مل شمٕم٤ممم:[. 41]إطمزاب: ِطيُؽ
َ
ٔا الر ُشَٔل وَ  هللوَأ ِطيُؽ

َ
اْحَذُروا فَإِْن وَأ
تنِيُ  ٍُ ْ ا لََعَ َرُشٔنِلَا اْْلَاَلُغ ال ٍَ ج 

َ
ٔا أ ٍُ ًْ فَاْؼيَ ُْخ َل  َٔ  [.32]اعم٤مئدة: {حَ

وُمتك ُم٤م اؾمتققم٥م اعمجتٝمد ومٝمٛمٝم٤م وضم٥م اإلذقم٤من هل٤م واًمتًٚمٞمؿ واًم٘مٌقل، 

ويٌ٘مك آضمتٝم٤مد ذم حت٘مٞمؼ ُمٜم٤مـمٝم٤م، ودراؾم٦م حمؾ شمٜمزيٚمٝم٤م عمٕمروم٦م ُمدى إُمٙم٤مٟمٞم٦م 

 اًمتٓمٌٞمؼ.

ومٙم٤من يٗمتل قمـ اهلل سمقطمٞمف ": اًم٘مٞمؿ قمـ اًمٜمٌل  ي٘مقل اسمـ

ا ُكْو }اعمٌلم، ويم٤من يمام ىم٤مل ًمف أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم:  ٌَ  ًْ ىُُس
َ
ْشأ
َ
ِّ  أ َْ  َؼيَْي ْسرٍ  ٌِ

َ
ا أ ٌَ  َو

َُا
َ
ََ  أ َخََكِِّفنيَ  ٌِ ٍُ ْ ضمقاُمع إطمٙم٤مم،  [ ومٙم٤مٟم٧م ومت٤مويف 21]ص: {ال

تح٤ميمؿ وُمِمتٛمٚم٦م قمغم ومّمؾ اخلٓم٤مب، وهل ذم وضمقب اشم٤ٌمقمٝم٤م وحتٙمٞمٛمٝم٤م واًم

إًمٞمٝم٤م صم٤مٟمٞم٦م اًمٙمت٤مب، وًمٞمس ٕطمد ُمـ اعمًٚمٛملم اًمٕمدول قمٜمٝم٤م ُم٤م وضمد إًمٞمٝم٤م 

ًْ  فَإِنْ }، وىمد أُمر اهلل قم٤ٌمده سم٤مًمرد إًمٞمٝم٤م طمٞم٨م ي٘مقل: ؾمٌٞمالً  َِازَْخُخ ءٍ  ِِف  َت  ََشْ
وهُ  ِ  إََِل  فَُردُّ ًْ  إِنْ  َوالر ُشٔلِ  اّلل  ُخ ِْ ُِٔنَ  ُن ٌِ ِ  حُْؤ ْٔمِ  ةِاّلل   َخْْيٌ  َذلَِم  اْْلِخرِ  َواَْلَ

 َُ ْحَص
َ
وِياًل  وَأ

ْ
"[13]اًمٜم٤ًمء:  {حَأ

(1)
 . 

، وُمٚمزُم٦م تؼيع دائؿ دثقالهتو مـ افقؿوئع ـ ؾتووى افـبل  3

 جلٛمٞمع اًمٜم٤مس، ومٝمل شمتًؿ سم٤مخلٚمقد، واًمٕمٛمقم اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين واًمِمخيص.

 أطمد قمٜم٤مس اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل يمٚمػ  عم٤م يم٤مٟم٧م ومت٤موى اًمٜمٌل 

                                                           
 (.7/3إقمالم اعمقىمٕملم ) (7)
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ؾ سمٞم٤مٟم٤ًم ًمٚم٘مْم٤مي٤م اًمقاىمٕم٦م واعمتقىمٕم٦م ُمـ سمتٌٚمٞمٖمٝم٤م وإيّم٤مهل٤م ًمٚمٜم٤مس، وهل متث

شمٍموم٤مت اًمٜم٤مس، وٕن اًمرؾم٤مًم٦م ظم٤مًمدة وقم٤مُم٦م ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم وم٢من ومت٤موى اًمٜمٌل 

  شمنميع دائؿ وقم٤مم جلٛمٞمع اًمٜم٤مس ذم ؾم٤مئر إزُم٤من وخمتٚمػ

ومحٙمٛمٝم٤م ؾم٤مري اعمٗمٕمقل أسمدًا  اًمٌٚمدان، ومٙمؾ ىمْمٞم٦م أومتك ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

 ذم ُمثٞمالهت٤م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م.

اعمجتٝمديـ، واًمٗم٘مٝم٤مء، ومٚمٞم٧ًم ُمٚمزُم٦م جلٛمٞمع اًمٜم٤مس سمؾ عمـ  سمخالف ومت٤موى

اىمتٜمع سمحجتٝم٤م وُمًتٜمداهت٤م ُمـ اعمجتٝمد وُمـ ي٘مٚمده أو يتٌٕمف، وهل يمذًمؽ ىم٤مسمٚم٦م 

ًمٚمٛمراضمٕم٦م واًمتٕمديؾ أو اًمتٖمٞمػم سمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘متْمٞمف اعمٕمٓمٞم٤مت اعمقوققمٞم٦م 

 اعمًتجدة.

تدل هل٤م ، ُيًتدل هب٤م، وٓ ُيًتعتز أدفي بذاهتو ـ ؾتووى افـبل  4

سمخالف ومت٤موى همػمه ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء ومٚمٞم٧ًم سم٠مدًم٦م، وٓ يًتدل هب٤م، سمؾ 

 يًت٠مٟمس هب٤م ويًتدل هل٤م، وٓ قمؼمة هب٤م إذا ظم٤مًمٗم٧م اًمقطمل.

، ىم٤مل شمٕم٤ممم: خوفقي مـ حظ افـػس واهلقى ـ ؾتووى افـبل  5

َٔ  إِنْ } ُّ  4 ئََُح  َوِْحٌ  إِل   ُْ ٍَ َٔى َشِديدُ  َؼي   [.1-3]اًمٜمجؿ: {5 اْىُل
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 املطلب الرابع
 

 

 وظؼيـ ؾرظًو: مخسيدم اإلؾتوء، ويشتؿؾ ظذ  معومل مـفٍ افـبل 

 : اًمٗمتقى سم٤مًمقطمل اعم٤ٌمذ.افػرع إول

 : اًمقوقح.افػرع افثوين

 اًمتٞمًػم ورومع احلرج.: افػرع افثوفٌ

 .اًمتقازن واًمقاىمٕمٞم٦م: افػرع افرابع

 : ُمراقم٤مة اًميورات واحل٤مضم٤مت.افػرع اخلومس

 : ُمراقم٤مة أطمقال اًم٤ًمئٚملم.فػرع افسودسا

 : حتري حت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع.افػرع افسوبع

   : ُمراقم٤مة اعمآٓت وٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت.افػرع افثومـ

 : اقمت٤ٌمر ؾمد اًمذرائع.افػرع افتوشع

      : ُمٜمع احلٞمؾ.فػرع افعوذا

 آطمتٞم٤مط قمٜمد ىمقة اًمِمٌٝم٦م.ٛم٘مت٣م اإلومت٤مء سمافػرع احلودي ظؼ: 

 . ُمراقم٤مة اًمٕم٤مدة واًمٕمرف: ظؼ افثوينافػرع 

 شمْمٛملم اًمٗمتقى إؾمٚمقب اًمؽمسمقي.: ظؼافثوفٌ افػرع 

 : شمْمٛملم اًمٗمتقى اجل٤مٟم٥م اًمققمٔمل.ظؼافرابع افػرع 

  : شمٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤مم.ظؼاخلومس افػرع 

 اإلومت٤مء ذم اًمقىم٤مئع اًمقاىمٕم٦م ٓ اعمٗمؽمو٦م. :ظؼافسودس افػرع 
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 حيت٤مج إًمٞمف مم٤م مل ي٠ًمل قمٜمف.اإلومت٤مء سم٤معمٓمٚمقب وُم٤م  :ظؼافسوبع افػرع 

 آؾمتٗمّم٤مل قمٜمد احل٤مضم٦م، وشمريمف ًمتٕمٛمٞمؿ اخلٓم٤مب.  :ظؼافثومـ افػرع 

 .: اإلومت٤مء سم٤مًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكمظؼافتوشع افػرع 

 .: اًمتٛمثٞمؾافعؼونافػرع 

    .: شمقضمٞمف اًم٤ًمئؾ إمم ُم٤م يٜمٗمٕمفاحلودي افعؼون افػرع

قمام يٗمتٞمف سمحرُمتف ًمٞمًٝمؾ  : شمقضمٞمف اعمًتٗمتل إمم اًمٌديؾنافعؼوافثوين افػرع 

 .قمٚمٞمف اضمتٜم٤مب اعمحرم

    .: اًمٗمتقى سمجقاُمع اًمٙمٚمؿنوافعؼوافثوفٌ فػرع ا

 : آؾمتثٜم٤مء ُمراقم٤مة ًمٚمٛمّمٚمح٦م واًمٕمدل. افػرع افرابع وافعؼون

 : إومت٤مء اعمرأة ظم٤مص٦م.نوافعؼو اخلومسافػرع 
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 الفزع األوه 

 الفتوى بالوحي املباعز

 
 

اًمقطمل ُمـ اهلل ُم٤ٌمذة قمـ ـمريؼ ضمؼميؾ  يتٚم٘مك يم٤من اًمٜمٌل 

 ويم٤من ومٞمام اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف اًمقطمل اإلضم٤مسم٦م قمـ ؾم١مآت اًمٜم٤مس ،

واؾمتٗمت٤مءاهتؿ، وم٘مد يم٤من اًمقطمل يٜمزل سم٤مإلضم٤مسم٦م قمام ي٠ًمل اًمٜم٤مس، وهذا اعمًٚمؽ 

ذم اًمٗمتقى، ٕن هذه اًمٗمتقى  يٛمثؾ أهؿ حمددات ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل 

 ذة، ومٛمـ ذًمؽ:اعمتٛمثٚم٦م سم٤مًمقطمل هل ومتقى ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤ٌم

ـ قمـ ظمقًم٦م سمٜم٧م ُم٤مًمؽ سمـ صمٕمٚم٦ٌم ىم٤مًم٧م: فم٤مهر ُمٜمل زوضمل أوس سمـ  7

أؿمٙمق إًمٞمف، ورؾمقل اهلل  اًمّم٤مُم٧م، ومجئ٧م رؾمقل اهلل 

  ،جي٤مدًمٜمل ومٞمف، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ـم٤مًم٧م صحٌتل ُمع زوضمل

: طمرُم٧م قمٚمٞمف، وٟمٗمْم٧م ًمف سمٓمٜمل، وفم٤مهر ُمٜمل، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

صمؿ ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ـم٤مًم٧م صحٌتل، وٟمٗمْم٧م  وم٘م٤مًم٧م: أؿمٙمق إمم اهلل وم٤مىمتل،

: طمرُم٧م قمٚمٞمف، ومجٕمؾ إذا ىم٤مل هل٤م: ًمف سمٓمٜمل، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

َكْد }طمرُم٧م قمٚمٞمف، هتٗم٧م وىم٤مًم٧م: أؿمٙمق إمم اهلل وم٤مىمتل، ىم٤مل: ومٜمزل اًمقطمل: 
َػ ا ٍِ ا هللَش َٓ َل اى ِِت ُُتَاِدلَُم ِِف َزوِْس ْٔ  )يعتؼ رؿبي([، وم٘م٤مل: 7]اعمج٤مدًم٦م:{كَ

، ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إٟمف ؿمٞمخ )ؾقصقم صفريـ متتوبعغ( جيد، ىم٤مل: ىم٤مًم٧م: ٓ

، ىم٤مًم٧م: ُم٤م قمٜمده ُمـ رء )ؾؾقطعؿ شتغ مسؽقـًو(يمٌػم ُم٤م سمف ُمـ صٞم٤مم، ىم٤مل: 
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يتّمدق سمف، ىم٤مًم٧م: وم٠ُميت ؾم٤مقمتئذ سمٕمرق ُمـ متر، ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، وم٢مين أقمٞمٜمف 

مسؽقـًو، وارجعل  )ؿد أحسـً، اذهبل ؾلضعؿل هبو ظـف شتغسمٕمرق آظمر، ىم٤مل: 

)دم هذا إهنو ـػرت ، ىم٤مل: واًمٕمرق: ؾمتقن ص٤مقًم٤م، ىم٤مل أسمق داود: إػ ابـ ظؿؽ(

ظـف مـ ؽر أن تستلمره(
(1)

. 

 قمـ ومٗمل احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ ضم٤مءت ظمقًم٦م شمًتٗمتل رؾمقل اهلل 

سم٠مهن٤م ىمد  ووٕمٝم٤م سمٕمد أن فم٤مهر زوضمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، ومٙم٤من ضمقاب اًمٜمٌل 

٤م، ومٜمزل اًمقطمل سمحٙمؿ ضمديد سمف ؾم٤مسم٘مً  طمرُم٧م قمٚمٞمف سمٜم٤مء قمغم ُم٤م يم٤من ُمٕمٛمقًٓ 

 أصٌ  هق اعمٕمتٛمد.

ـ قمـ اسمـ قم٤ٌمس، أن هالل سمـ أُمٞم٦م ىمذف اُمرأشمف قمٜمد رؾمقل اهلل  2

  سمنميؽ سمـ ؾمحامء، وم٘م٤مل اًمٜمٌل : افبقـي أو حد دم(

، ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إذا رأى أطمدٟم٤م رضمال قمغم اُمرأشمف يٚمتٛمس اًمٌٞمٜم٦م؟ طفرك(

، وم٘م٤مل هالل:  ؾحد دم طفرك()افبقـي وإٓي٘مقل:  ومجٕمؾ اًمٜمٌل 

واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ٟمًٌٞم٤م، إين ًمّم٤مدق، وًمٞمٜمزًمـ اهلل ذم أُمري ُم٤م يؼمئ سمف فمٝمري 

َداُء إِل  }ُمـ احلد. ومٜمزًم٧م:  َٓ ًْ ُش ُٓ َ َْ ل ًْ يَُس َ ًْ َول ُٓ ْزَواَس
َ
ََ يَْرُمَٔن أ ي ِ َواَّل 

 ًْ ُٓ ْجُفُص
َ
اِدرنِيَ }[، وم٘مرأ طمتك سمٚمغ 1]اًمٜمقر:{أ ََ الط  وم٤مٟمٍمف  [3]اًمٜمقر:{ٌِ

، وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمام، ومج٤مءا، وم٘م٤مم هالل سمـ أُمٞم٦م، ومِمٝمد، واًمٜمٌل اًمٜمٌل 

 :صمؿ )اهلل يعؾؿ أن أحدـام ـوذب، ؾفؾ مـؽام مـ توئى؟(، ي٘مقل ،

                                                           
 (.24/273(، واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه )2273(  أظمرضمف أسمق داود، )7)
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ىم٤مُم٧م ومِمٝمدت، ومٚمام يم٤من قمٜمد اخل٤مُم٦ًم أن همْم٥م اهلل قمٚمٞمٝم٤م إن يم٤من ُمـ 

فمٜمٜم٤م اًمّم٤مدىملم، وىم٤مًمقا هل٤م: إهن٤م ُمقضم٦ٌم، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ومتٚمٙم٠مت وٟمٙمّم٧م طمتك 

أهن٤م ؾمؽمضمع، وم٘م٤مًم٧م: ٓ أومْم  ىمقُمل ؾم٤مئر اًمٞمقم، ومٛمْم٧م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 : ،أبكوهو، ؾنن جوءت بف أـحؾ افعقـغ، شوبغ إفقتغ(

، ومج٤مءت سمف يمذًمؽ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل ق فؼيؽ بـ شحامء(ؾفخدفٍ افسوؿغ، 

 :)فقٓمو مه مـ ـتوب اهلل، فؽون يل وهلو صلن(
(1)

 . 

دٟم٤م اُمرأشمف قمغم أطمرؾمقل اهلل، أرأي٧م أن ًمق وضمد ي٤م "وقمٜمد ُمًٚمؿ أٟمف ىم٤مل: 

وم٤مطمِم٦م، يمٞمػ يّمٜمع إن شمٙمٚمؿ شمٙمٚمؿ سم٠مُمر قمٔمٞمؿ؟ وإن ؾمٙم٧م ؾمٙم٧م قمغم ُمثؾ 

ومٚمؿ جيٌف، ومٚمام يم٤من سمٕمد ذًمؽ أشم٤مه وم٘م٤مل:  ذًمؽ، ىم٤مل: ومًٙم٧م اًمٜمٌل 

ه١مٓء أي٤مت ذم ؾمقرة  إن اًمذي ؾم٠مًمتؽ قمٜمف ىمد اسمتٚمٞم٧م سمف، وم٠مٟمزل اهلل "

ََ يَرْ }اًمٜمقر:  ِي ًْ َواَّل  ُٓ ْزَواَس
َ
 .(2)"[1]اًمٜمقر:{ُمَٔن أ

اظمتٚمػ ٟمٗمر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم أومْمؾ إقمامل، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ؾم٘م٤مي٦م ـ  4

احل٤مج، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: قمامرة اعمًجد احلرام، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: احل٩م، وىم٤مل 

 سمٕمْمٝمؿ: اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وم٤مؾمتٗمتك قمٛمر ذم ذًمؽ رؾمقل اهلل 

ًْ }: وم٠مٟمزل اهلل  َسَؽْيُخ
َ
َاجِّ ا ِشَلايَثَ  أ

ْ
اَرةَ  ْل ٍَ ْصِشدِ  َوِؼ ٍَ ْ ََرامِ  ال

ْ
َْ  اْل ٍَ ََ  َن ٌَ  ل

ْٔمِ  ةِاهلل دَ  اْْلِخرِ  َواَْلَ َْ ونَ  َل  اهلل َشيِيوِ  ِِف  وََسا ُٔ ِْدَ  يَْصَخ ِدي َل  َواهلل اهلل ِؼ ْٓ  َح

                                                           
 .(2213( أظمرضمف أسمق داود )7)

 .(7334( أظمرضمف ُمًٚمؿ )2)
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ْٔمَ  ٍِنيَ  اىَْل ِ ال وََلَِم }[ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 73]اًمتقسم٦م:  {اىغ 
ُ
ًُ  وَأ  {اْىَفائُِزونَ  ُْ

 .(1)[21]اًمتقسم٦م:

أومْمؾ إقمامل، وم٤مضمتٝمدوا ذم شم٘مدير  هٜم٤م أؿمٙمؾ قمغم اًمّمح٤مسم٦م 

يًتٗمتقٟمف قمـ طم٘مٞم٘م٦م إُمر وم٠مضم٤مهبؿ  ذًمؽ، صمؿ شمقضمٝمقا إمم اًمٜمٌل 

 سمام ٟمزل قمٚمٞمف ُمـ اًمقطمل. اًمٜمٌل 

وذًمؽ أن  واًمٗمتقى سم٤مًمقطمل اعم٤ٌمذ ُمـ ظمّم٤مئص اًمٜمٌل 

٦م اعم١ًمول قمٜمٝم٤م، اًمقطمل يم٤من يتٜمزل قمٚمٞمف ُم٤ٌمذة ًمٞمٌلم احلٙمؿ ذم اًمقاىمٕم٦م اعمٕمٞمٜم

وسم٤مًمت٤مزم وم٤مجلقاب سم٤مًمقطمل ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمقاىمٕم٦م مت٤مُم٤ًم، سمخالف ومتقى اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء 

سم٤مًمقطمل ومٝمق اضمتٝم٤مد ذم شمٙمٞمٞمػ اًمقاىمٕم٦م قمغم وقء اًمقطمل وإدراضمٝم٤م حت٧م طمٙمؿ 

 اًمٜمص سم٤معم٘م٤مرسم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط.

قطمل، وهذا اعمٜمٝم٩م يٗمرض قمغم اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء اًمقىمقف قمٜمد ُم٤م ىمرره اًم

٤مًمٗمتقى سم٤مًمقطمل إذا فمٝمرت ًمٚمٛمجتٝمد ومال جيقز ًمف وقمدم اًمت٘مدم قمٚمٞمف، ودم٤موزه، وم

 اًمٕمدول قمٜمٝم٤م، واًمتزام اًمقطمل أؾمٚمؿ وأسح ذم سمٞم٤من احلٙمؿ اًمنمقمل ُم٤م دام 

                                                           
قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم، ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد ُمٜمؼم رؾمقل اهلل "(، وًمٗمٔمف: 7213أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 أسم٤مزم أن ٓ أقمٛمؾ قمٛمال سمٕمد اإلؾمالم إٓ أن أؾم٘مل احل٤مج، وىم٤مل آظمر: ، وم٘م٤مل رضمؾ: ُم٤م

ُم٤م أسم٤مزم أن ٓ أقمٛمؾ قمٛمال سمٕمد اإلؾمالم إٓ أن أقمٛمر اعمًجد احلرام، وىم٤مل آظمر: اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل 

وهق  أومْمؾ مم٤م ىمٚمتؿ، ومزضمرهؿ قمٛمر، وىم٤مل: ٓ شمرومٕمقا أصقاشمٙمؿ قمٜمد ُمٜمؼم رؾمقل اهلل 

: ، وم٠مٟمزل اهلل دخؾً ؾوشتػتقتف ؾقام اختؾػتؿ ؾقفٞم٧م اجلٛمٕم٦م يقم اجلٛمٕم٦م، وًمٙمـ إذا صٚم
{ ًْ َسَؽيُْخ
َ
َاجِّ  ِشَلايَثَ  أ

ْ
اَرةَ  اْل ٍَ ْصِشدِ  َوِؼ ٍَ ْ ََرامِ  ال

ْ
َْ  اْل ٍَ ََ  َن ٌَ ِ  ل ْٔمِ  ةِاّلل  [ 73]اًمتقسم٦م: {اْْلِخرِ  وَاَْلَ

 أي٦م إمم آظمره٤م.
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 ُمٗمٝمقًُم٤م وسحًي٤م ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمقاىمٕم٦م.

ٕن اًم٘مْمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سم٠مُمر ذقمل، واًمقطمل هق أقمٔمؿ دًمٞمؾ قمغم ُمراد اًمِم٤مرع، 

 آضمتٝم٤مد رضورة ًمتٗمٝمؿ ُمراد اًمِم٤مرع، وإذا وضمد اعم٤مء سمٓمؾ اًمتٞمٛمؿ. وًمذا يم٤من
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 الفزع الثاٌي 

 الوضوح

 

 

 سم٤مًمقوقح واًمٔمٝمقر ذم ومٝمٛمٝم٤م ووقمٞمٝم٤م، شمتٛمٞمز ومت٤موى اًمٜمٌل 

اًمٗمٝمؿ واإلدراك ؾمٝمٚم٦م  ،واوح٦م اًمٚمٖم٦م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمتٙمٚمػ واًمتٕم٘مٞمد، ومٝمل

ًم٤ًمهنؿ ومال يٜمٙمرون س وومؼ ُمٕمٝمقد سمٕمٞمدة قمـ اإلهمراب، خت٤مـم٥م اًمٜم٤معمراُمٞمٝم٤م، 

طمػمة أو  ٦موسمدون أي ٞمن وؾمٝمقًم٦م، وسم٤مًمت٤مزم يتٚم٘م٤مه٤م اًم٤ًمئؾ سمؿمٞمئ٤ًم ُمـ اخلٓم٤مب

شمردد أو ؿمؽ ذم ومٝمؿ اعمراد، وُمـ ووقطمٝم٤م يم٤مٟم٧م شم٠مظمذ ـم٤مسمع اًمتٗمّمٞمؾ قمٜمد 

، يمام ذم إطمٙم٤مم اجلزئٞم٦م احل٤مضم٦م إمم اًمتٗمّمٞمؾ، واًمتٗمريع، واًمتٕمداد ًمألٟمقاع

اًمتل شم٘متْمٞمٝم٤م، يمام أهن٤م يم٤مٟم٧م شم٠مظمذ ـم٤مسمع اًمٙمٚمٞم٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م واًمٗمرقمٞم٦م ذم إطمقال 

اًمٙمؼمى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مصقل اًمديـ ُمٜمٕم٤ًم ًمٚمتِمت٧م ظمّمقص٤ًم ُمع طمديثل اًمٕمٝمد 

٦م ُمـ سم٤مإلؾمالم، وسم٤مًمت٤مزم يم٤من اعمًٚمؿ يتحٛمؾ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ ؾمقاء اًمٙمٚمٞم٦م أو اجلزئٞم

ُمـ  و ُمراضمٕم٦م ًمالؾمتٗمّم٤مل قمٜمٝم٤م سمٕمدُم٤م ؾمٛمٕمٝم٤مدون أن حيت٤مح إمم وىم٧م أيمثر أ

 وُمـ ذًمؽ: ُم٤ٌمذة. اًمٜمٌل 

)هل ظذ ـؾ مسؾؿ، قمـ زيم٤مة اًمٗمٓمر؟ وم٘م٤مل:   ؾمئؾـ  7

صغًرا أو ـبًرا، حًرا أو ظبًدا، صوًظو مـ متر أو صوًظو مـ صعر أو أؿط(
(1)

. 

                                                           
 (.323(، وُمًٚمؿ )7114أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)
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 اعمِمٛمقًملم سم٤محلٙمؿ سمّمقرة شمذه٥م أي إؿمٙم٤مل  هٜم٤م قمدد اًمٜمٌل 

 أو ؿمؽ أو شمردد ًمدى اًم٤ًمئؾ.

٤مري٦م ـ: إين شمّمدىم٧م قمغم أُمل سمجاُمرأة وم٘م٤مًم٧م  ؾم٠مًمتفوـ  2

)وجى أجرك، وردهو ظؾقؽ ادراث(٤مشم٧م، وم٘م٤مل: ــوإهن٤م ُم
(1)

. 

ُمّمػم اجل٤مري٦م، وُم٤م اقمؽماه٤م ُمـ أطمٙم٤مم سمٜم٤مء قمغم  سملم اًمٜمٌل 

اًمتٍموم٤مت اًمتل وىمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م وم٤مظمتٚمػ طمٙمٛمٝم٤م سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ، وم٤ٌمًمّمدىم٦م 

اث قم٤مدت ظمرضم٧م ُمـ قمٝمدة اعمرأة اعمتّمدىم٦م، ووضم٥م هل٤م هب٤م إضمر، وسم٤معمػم

 اجل٤مري٦م هل٤م. ٤مرت ذم ُمٚمٙمٝم٤م، ومٜم٤مًم٧م إضمر، وسم٘مٞم٧ماجل٤مري٦م إمم ذُمتٝم٤م، وص

)ٓ : ُم٤م يٚمٌس اعمحرم ذم إطمراُمف؟ وم٘م٤مل: اًمٜمٌل  ؾمئؾـ  4

يؾبس افؼؿقص، وٓ افعاممي، وٓ افزكس، وٓ افرساويؾ، وٓ ثقًبو مسف ورس 

يؽقكو أشػؾ مـ وٓ زظػران، وٓ اخلػغ إٓ أن ٓ جيد كعؾغ ؾؾقؼطعفام حتك 

افؽعبغ(
(2)

. 

 عم٤م يم٤مٟم٧م اعم٤ٌمطم٤مت أوؾمع ٟمٓم٤مىًم٤م وأيمثر قمدًدا، مل جي٥م اًمٜمٌل 

قمـ اعمنموع واعم٤ٌمح ُمـ إًم٦ًٌم ًمٚمٛمحرم، ومقضمف اًمٗمتقى إمم ذيمر إؿمٞم٤مء 

اعمٛمٜمققم٦م اًمتل يٜمٌٖمل قمغم اعمحرم اضمتٜم٤مهب٤م، ًمتدل قمغم ضمقاز ُم٤م ؾمقاه٤م، وهذا هم٤مي٦م 

 .هن٤مدىم٦م ذم سمٞم٤ماًمقوقح ذم اًمٗمتقى واًم

                                                           
 (.7733أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 (.7711(، وُمًٚمؿ )743أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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هذا اجلقاب ُمـ سمديع اًمٙمالم  :ىم٤مل اًمٕمٚمامء :ىم٤مل اًمٜمقوي"ي٘مقل اسمـ طمجر: 

وأُم٤م اعمٚمٌقس اجل٤مئز ومٖمػم  ،ٕن ُم٤م ٓ يٚمٌس ُمٜمحٍم ومحّمؾ اًمتٍمي  سمف 4وضمزًمف

 :وىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي .اٟمتٝمك .ويٚمٌس ُم٤م ؾمقاه :أي ،ٓ يٚمٌس يمذا :وم٘م٤مل ،ُمٜمحٍم

ـ ـمريؼ اعمٗمٝمقم قمغم ُم٤م وم٠مضم٤مب سمام ٓ يٚمٌس ًمٞمدل سم٤مًٓمتزام ُم ؟ؾمئؾ قمام يٚمٌس

وومٞمف إؿم٤مرة إمم أن طمؼ  ،ٕٟمف أظمٍم وأطمٍم 4وإٟمام قمدل قمـ اجلقاب ،جيقز

 4ٕٟمف احلٙمؿ اًمٕم٤مرض ذم اإلطمرام اعمحت٤مج ًمٌٞم٤مٟمف 4اًم١ًمال أن يٙمقن قمام ٓ يٚمٌس

ومٙم٤من إًمٞمؼ اًم١ًمال قمام ٓ  ،إذ اجلقاز صم٤مسم٧م سم٤مٕصؾ ُمٕمٚمقم سم٤مٓؾمتّمح٤مب

 :وي٘مرب ُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ب احلٙمٞمؿهذا يِمٌف أؾمٚمق :وىم٤مل همػمه ،يٚمٌس

لََُُٔم }
َ
اَذا يَْصأ ِِْفُلٔنَ  ٌَ ا كُْو  ُح ٌَ  ًْ ْجَفْلُخ

َ
َْ  أ َِ  َخْْيٍ  ٌِ يْ َٔاِِلَ ومٕمدل  .أي٦م {..َفيِيْ

وىم٤مل سمـ دىمٞمؼ  ،ٕٟمف أهؿ 4قمـ ضمٜمس اعمٜمٗمؼ وهق اعمًئقل قمٜمف إمم ذيمر اعمٜمٗمؼ قمٚمٞمف

ف اعم٘مّمقد يمٞمػ يم٤من وًمق يًتٗم٤مد ُمٜمف أن اعمٕمتؼم ذم اجلقاب ُم٤م حيّمؾ ُمٜم :اًمٕمٞمد

"وٓ شمِمؽمط اعمٓم٤مسم٘م٦م اٟمتٝمك.. ،سمتٖمٞمػم أو زي٤مدة
(1)

. 

)أن يسؾؿ ؿؾبؽ هلل، : ُم٤م اإلؾمالم؟ وم٘م٤مل: رضمٌؾ  - -ؾم٠مًمف ـ  3

، ىم٤مل: وم٠مي اإلؾمالم أومْمؾ؟ ىم٤مل: وأن يسؾؿ ادسؾؿقن مـ فسوكؽ ويدك(

ؾف، )تممـ بوهلل ومالئؽتف، وـتبف، ورشىم٤مل: وُم٤م اإليامن؟ ىم٤مل:  )اإليامن(،

ىم٤مل: وُم٤م  )اهلجرة(،، ىم٤مل: وم٠مي اإليامن أومْمؾ؟ ىم٤مل: وافبعٌ بعد ادقت(

ىم٤مل:  )اجلفود(،ىم٤مل: وم٠مي اهلجرة أومْمؾ؟ ىم٤مل:  )أن هتجر افسقء(،اهلجرة؟ ىم٤مل: 

                                                           
 (.312-4/317ومت  اًم٤ٌمري ) (7)
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، ىم٤مل: وم٠مي اجلٝم٤مد أومْمؾ؟ ىم٤مل: )أن تؼوتؾ افؽػور إذا فؼقتفؿ(وُم٤م اجلٝم٤مد؟ ىم٤مل: 

ؾضؾ إظامل إٓ مـ ظؿؾ )مـ ظؼر جقاده وأهريؼ دمف، ثؿ ظؿالن مهو أ

بؿثؾفام، حجي مزورة أو ظؿرة(
(1)

. 

قمغم أؾمئٚم٦م اًم٤ًمئؾ سم٠مضمقسم٦م واوح٦م ضم٤مُمٕم٦م  أضم٤مب اًمٜمٌل 

يمٚمٞم٦م، سمٕمٞمدة قمـ اًمتٗمريٕم٤مت اًمتل ىمد شمٗمت  سم٤مب اًمتٕم٘مٞمد واإلؿمٙم٤مٓت، وٓؾمٞمام 

 ذم سمداي٦م اًمتٕمرف قمغم ُمٕم٤ممل اإلؾمالم، وُم٤ٌمٟمٞمف، وأطمٙم٤مُمف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.22(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م )71121أظمرضمف أمحد ) (7)
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 الفزع الثالث 

 التيضري ورفع احلزج

 

ُمـ أهؿ ُمٕم٤ممل اًمتنميع اإلؾمالُمل اًمتٞمًػم ورومع احلرج واعمِم٘م٦م، وشمٕمٚمٞمؼ 

 اًمتنميٕم٤مت قمغم آؾمتٓم٤مقم٦م واًم٘مدرة اًمٕم٤مدي٦م.

ًُ اىُْؽِْسَ  هللُ يُِريُد ا} :ـ ىم٤مل  7 ًُ اىْيُِْسَ َول يُِريُد ةُِس  {ةُِس

 [.721]اًمٌ٘مرة:

اَجْفًصا إِ  هللُ ل يَُسيُِّف ا} :ـ  وىم٤مل  2 َٓ  [.221]اًمٌ٘مرة:{ل وُْشَؽ

ا هللُ ل يَُسيُِّف ا}: ـ  وىم٤مل  4 َْ ا لحَا ٌَ  [.1]اًمٓمالق:{َجْفًصا إِل 

ٔا ا} :ـ  وىم٤مل  3 ًْ  هللَ فَات ُل ا اْشَخَطْؽُخ  [.71]اًمتٖم٤مسمـ:{ٌَ

ا يُِريُد ا: }وىم٤مل  ـ 1 َْ َحَرٍج  هللُ ٌَ ٌِ  ًْ  {َِلَْشَؽَو َؼيَْيُس

 .[1]اعم٤مئدة:

ٌَ : }ـ وىم٤مل  1 ًْ َو نِيُس
َ
َْ َحَرٍج ِمي َث أ ٌِ  َِ ي ًْ ِِف اِلِّ ا َسَؽَو َؼيَْيُس

َْ َرْتُو.. ٌِ ٍِنَي  ْصيِ ٍُ ْ ًُ ال اُز  ٍ َٔ َش ُْ  ًَ ِْي  .[12]احل٩م:{إِةَْرا

هذا اعمٌدأ هق أؾم٤مس سم٘م٤مء اًمنميٕم٦م ودواُمٝم٤م وآؾمتٛمرار قمٚمٞمٝم٤م، وم٢من اًمِمدة 

شمٕم٤ممم أن ضم٤مءت واحلرج واعمِم٘م٦م شمٗميض إمم آٟم٘مٓم٤مع وٓ سمد، وُمـ رمح٦م اهلل 

إطمٙم٤مم ُمتٜم٤مؾم٘م٦م ُمع اًم٘مدرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم ووٕمف آظمتٞم٤مري وووٕمف 

 آوٓمراري.
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ومجٞمع اًمتنميٕم٤مت وإطمٙم٤مم ىم٤مئٛم٦م قمغم هذا اعمٌدأ4 ٕهن٤م ذيٕم٦م رمح٦م، 

 وذيٕم٦م ؾمٛمح٤مء وضمدت عمّمٚمح٦م اإلٟم٤ًمن.

٤مئرة وومؼ ـــ٦م جي٥م أن شمٙمقن ؾمٞمقماًمتل شمٌلم إطمٙم٤مم اًمنم وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًمٗمت٤موى

، طمتك ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م اعمٌدأ، وهذا ُم٤م اشمًٛم٧م سمف ومت٤موى اًمٜمٌل  هذا

 : رشقل اهلل )مو خّر   بغ أمريـ إٓ أخذ أيرسمهو، مو مل

يؽـ إثاًم، ؾنن ـون إثاًم ـون أبعد افـوس مـف(
(1)

. 

٤م دًمٞمؾ قمغم أن إظمذ سمرظمّم٦م وذم هذا احلدي٨م أيًْم "ي٘مقل اسمـ قمٌد اًمؼم: 

ـ إظمذ سم٤مًمِمدة4 وم٢من اهلل حي٥م أن شم١مشمك رظمّمف اهلل أومم ًمذوي اًمٕمٚمؿ واحلج٤م ُم

قمزائٛمف.. وروى ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ  ]شم١مشمك[يمام حي٥م أن يٜمتٝمك قمـ حم٤مرُمف و

ُمٕمٛمر ىم٤مل: إٟمام اًمٕمٚمؿ أن شمًٛمع سم٤مًمرظمّم٦م ُمـ صم٘م٦م، وأُم٤م اًمتِمديد ومٞمحًٜمف يمؾ 

"أطمد
(2)

 . 

ومٞمف اؾمتح٤ٌمب إظمذ سم٤مٕين وإرومؼ ُم٤م مل يٙمـ طمراًُم٤م أو "وىم٤مل اًمٜمقوي: 

"ٙمروًه٤م..ُم
(3)

. 

 : مـ صقر افتقسر دم ؾتووى افـبل

ـ ؾم٠مًمتف أم ؾمٚمٛم٦م وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل إين اُمرأة أؿمد وٗمر رأد،  7

 ٓ، إكام يؽػقؽ أن حتثل ظذ رأشؽ ثالث ٤مل: )ـ٦م؟ وم٘مـؾ اجلٜم٤مسمـف ًمٖمًـأوم٠مٟم٘مْم

                                                           
 (.2421(، وُمًٚمؿ )4111أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.2/211آؾمتذيم٤مر ) (2)

 (.71/24ذح ُمًٚمؿ ) (4)
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حثقوت ثؿ تػقضغ ظؾقؽ ادوء(
(1)

. 

ٟم٘مض ؿمٕمره٤م ينَّ اًمٜمٌل  عم٤م يم٤مٟم٧م اجلٜم٤مسم٦م ُمتٙمررة، ودمد اعمرأة ُمِم٘م٦م ذم

  قمغم اعمرأة همًؾ ؿمٕمره٤م سمٕمدم رضورة ٟم٘مْمف، وآيمتٗم٤مء سم٠من حتثل

 قمغم رأؾمٝم٤م صمالث طمثٞم٤مت ُمـ اعم٤مء.

وعم٤م سمٚمغ قم٤مئِم٦م، أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ي٠مُمر اًمٜم٤ًمء إذا اهمتًٚمـ أن يٜم٘مْمـ 

٤م ٓسمـ قمٛمرو هذا ي٠مُمر اًمٜم٤ًمء إذا اهمتًٚمـ أن يٜم٘مْمـ رءوؾمٝمـ. وم٘م٤مًم٧م: ي٤م قمجًٌ 

ـ. أومال ي٠مُمرهـ أن حيٚم٘مـ رءوؾمٝمـ، )ًم٘مد يمٜم٧م أهمتًؾ أٟم٤م ورؾمقل اهلل رءوؾمٝم

  ُمـ إٟم٤مء واطمد، وٓ أزيد قمغم أن أومرغ قمغم رأد صمالث

 . (2)إومراهم٤مت(

وم٘م٤مل ًمف  )جيزئ مـف افقضقء(قمـ اعمذي، ىم٤مل:  ـ ؾمئؾ  2

)يؽػقؽ أن تلخذ ـػو مـ موء اًم٤ًمئؾ: ومٙمٞمػ سمام أص٤مب صمقيب ُمٜمف؟ وم٘م٤مل: 

حقٌ ترى أكف أصوب مـف(ؾتـضح بف ثقبؽ 
(3)

. 

ذم اًمتٓمٝمر ُمـ اعمذي، وإزاًمتف عمِم٘م٦م  ذم احلدي٨م ظمٗمػ اًمٜمٌل 

آطمؽماز قمٜمف، ويمثرة آسمتالء سمف، وقمٛمقم اًمٌٚمقى سمف، ومٚمؿ ي٠مُمر سم٤مًمُٖمًؾ، وإٟمام أُمر 

ؾ اًمثقب وإٟمام ايمتٗمك سمٜمْمحف. ًْ  سم٤مًمقوقء، ومل ي٠مُمر سمَٖم

                                                           
 (.441أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 (.447أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)

 ."هذا طمدي٨م طمًـ صحٞم "(، وىم٤مل: 771رضمف اًمؽمُمذي )أظم (4)
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ٟم٤م رضمؾ وم٘م٤مل: هٚمٙم٧م، وىمٕم٧م قمغم اُمرأيت وأ ـ وؾم٠مًمف  4

، ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: )هؾ جتد رؿبي تعتؼفو؟(: ص٤مئؿ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

)هؾ جتد إضعوم ، ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: )ؾفؾ تستطقع أن تصقم صفريـ متتوبعغ؟(

ومٌٞمٜم٤م ٟمحـ قمغم ذًمؽ إذ أشمك اًمٜمٌل  )اجؾس(،ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل:  شتغ مسؽقـو؟(،

   أيـ وم٘م٤مل:  -واًمٗمرق: اعمٙمتؾ اًمْمخؿ  -سمٗمرق ومٞمف متر(

وم٘م٤مل اًمرضمؾ: أقمغم أوم٘مر ُمٜمل  )خذ هذا ؾتصدق بف(،، ىم٤مل: أٟم٤م، ىم٤مل: ؟(افسوئؾ

أهؾ سمٞم٧م أوم٘مر ُمـ أهؾ  -يريد احلرشملم  -ي٤م رؾمقل اهلل؟ ومقاهلل ُم٤م سملم ٓسمتٞمٝم٤م 

)أضعؿف ٤مل: ـــــطمتك سمدت أٟمٞم٤مسمف، صمؿ ىم سمٞمتل، ومْمحؽ اًمٜمٌل 

أهؾؽ(
(1)

. 

سمٛمِمٙمٚم٦م وأزُم٦م يرى أهن٤م ىمد هتٚمٙمف،  ضم٤مء اًمرضمؾ إمم اًمٜمٌل 

ُمنوًرا ومرطًم٤م سمحؾ ُمِمٙمٚمتف، وإهن٤مء أزُمتف،  ومخرج ُمـ قمٜمد اًمٜمٌل 

سمؾ قم٤مد سمٛمٙم٥ًم ٕهٚمف، وهذا هق اًمٗم٘مف، واًمرمح٦م ذم اًمٗمتقى أن خيرج اًم٤ًمئؾ ُمـ 

 قمٜمد اعمٗمتل سمحٚمقل واىمٕمٞم٦م، ٓ أن يزيد إؿمٙم٤مًمف إؿمٙم٤مًٓ أقمٛمؼ.

وىمػ  ـ قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، أن رؾمقل اهلل  3

ٛمٜمك ًمٚمٜم٤مس ي٠ًمًمقٟمف، ومج٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل: مل أؿمٕمر ومحٚم٘م٧م ىمٌؾ ذم طمج٦م اًمقداع سم

ومج٤مء آظمر وم٘م٤مل: مل أؿمٕمر ومٜمحرت ىمٌؾ أن  )اذبح وٓ حرج(أن أذسم ؟ وم٘م٤مل: 

 قمـ رء ىمدم وٓ  ، ومام ؾمئؾ اًمٜمٌل : )ارم وٓ حرج(أرُمل؟ ىم٤مل

                                                           
 (.7777(، وُمًٚمؿ )7341أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)
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()اؾعؾ وٓ حرجأظمر إٓ ىم٤مل: 
(1)

. 

ٕمض، أو أن سمٕمض ذم احل٩م شمٙمثر إقمامل، وىمد خيتٚمط شمرشمٞمٌٝم٤م قمغم اًمٌ

 إقمامل ىمد يٙمقن شم٘مديٛمف أين، ومٛمـ سم٤مب اًمتٞمًػم سملم اًمٜمٌل 

 ًمٚم٤ًمئٚملم قمدم احلرج ذم اًمت٘مديؿ أو اًمت٠مظمػم.

: ؾمئؾ قمـ ـ قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م، أن رؾمقل اهلل  1

)أفؼقهو ومو حقهلو ؾوضرحقه، وـؾقا شؿـؽؿ(وم٠مرة ؾم٘مٓم٧م ذم ؾمٛمـ، وم٘م٤مل: 
(2)

. 

احلٞمقاٟم٤مت اعمالزُم٦م سمٕمض  ختٚمق ُمـ وضمقد وضمف اًمدًٓم٦م: أن اًمٌٞمقت ٓ

يم٤مًمٗم٠مر وٟمحقه، واًمتحرز قمٜمٝم٤م ُمتٕمن إن مل يٙمـ ُمتٕمذر، وم٢مذا وىمٕم٧م اًمٗم٠مرة قمغم 

ـمٕم٤مم واىمت٣م إُمر إشمالومف يمٚمف، وم٢من ذًمؽ ي١مدي إمم إو٤مقم٦م اعم٤مل، إُمر اًمذي 

ي٥ًٌم احلرج وٓؾمٞمام ذم فمؾ إوو٤مع آىمتّم٤مدي٦م اعمؽمدي٦م، وُمـ أضمؾ ذًمؽ وم٢من 

ين إُمر ذم ذًمؽ، وم٠مرؿمد إمم قمدم رضورة إشمالف مجٞمع  اًمٜمٌل 

 اًمٓمٕم٤مم، سمؾ قمٚمٞمف اًمٗم٤ًمد.

يمٕم٥م سمـ قمجرة أن حيٚمؼ رأؾمف وهق حمرم  ـ أومتك اًمٜمٌل  1

ٕذى اًم٘مٛمؾ: أن يٜمًؽ سمِم٤مة، أو يٓمٕمؿ ؾمت٦م ُم٤ًميملم، أو يّمقم صمالصم٦م أي٤مم
(3)

. 

٠من ذم احلدي٨م ُمـ اًمتٞمًػم اًمًامح عمـ قمرض ًمف طم٤مضم٦م أو رضورة أو أذى سم

 يؽمظمص، ويٙمٗمر قمـ ذًمؽ.

                                                           
 (.7411(، وُمًٚمؿ )24أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 .(241أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)

 (.7217(، وُمًٚمؿ )7273أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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َْ ََكَن : }واًمٗمتقى أصٚمٝم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ىمقًمف  ٍَ َذ
ْو نُُصٍم 

َ
ْو َضَدكٍَث أ

َ
َْ ِضَياٍم أ ٌِ ِّ فَِفْديٌَث  ِش

ْ
َْ َرأ ٌِ ًذى 

َ
ِّ أ ِ ْو ة

َ
ًْ َمِريًغا أ ُِْس ٌِ }

 ومّمٚمٝم٤م وسملم اإلمج٤مل ومٞمٝم٤م. واًمٜمٌل  [.731]اًمٌ٘مرة:

ريمٌٝم٤مُمـ أهدى سمدٟم٦م أن ي ـ وأومتك  1
(1)

.. 

ؾمٛم  مل حيت٤مج إمم ريمقب اًمٌدٟم٦م أن  وضمف اًمدًٓم٦م: أن اًمٜمٌل 

 يريمٌٝم٤م ًمٚمح٤مضم٦م.

آظمر، وم٘م٤مل: أرأي٧م إذا صٚمٞم٧م اعمٙمتقسم٦م وصٛم٧م  ـ وؾم٠مًمف  2

ؾ اجلٜم٦م؟ ـرُمْم٤من وأطمٚمٚم٧م احلالل وطمرُم٧م احلرام ومل أزد قمغم ذًمؽ ؿمٞمئ٤م، أدظم

ىم٤مل: واهلل ٓ أزيد قمغم ذًمؽ ؿمٞمئ٤م )كعؿ(،ىم٤مل: 
(2)

. 

دي٨م سمٞم٤من ؾمٌٞمؾ اًمٜمج٤مة سمّمقرة ؾمٝمٚم٦م ُمٞمنة همػم ُمٕم٘مدة وٓ ُمتٙمٚمٗم٦م، ذم احل

سمحٞم٨م سملم ًمف سمّمقرة إمج٤مًمٞم٦م يمٚمٞم٦م، ومل يِمٖمٚمف، أو يِمتتف سم٤مًمتٗمّمٞمالت، وهق ذم 

 سمداي٦م اًمتديـ.

رضمؾ قمٚمٞمف ضم٦ٌم وهق ُمتْمٛمخ سم٤مخلٚمقق، وم٘م٤مل:   ـ ؾم٠مًمف 3

  صػرةاكزع ظـؽ اجلبي، واؽسؾ ظـؽ افأطمرُم٧م سمٕمٛمرة، وأٟم٤م يمام شمرى، وم٘م٤مل: )

                                                           
          ارـبفو()رأى رضماًل يًقق سمدٟم٦م، ىم٤مل:  : أن ٟمٌل اهلل أصٚمف: قمـ أيب هريرة  (7)

. أظمرضمف اًمٌخ٤مري ىم٤مل: ومٚم٘مد رأيتف رايمٌٝم٤م، ي٤ًمير اًمٜمٌل  )ارـبفو(،ىم٤مل: إهن٤م سمدٟم٦م ىم٤مل: 

 (.7422(، وُمًٚمؿ )7111)

 (.71أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)
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واصـع دم ظؿرتؽ مو تصـع دم حجتؽ(
(1)

. 

 عم٤م يم٤من اًمِمخص طمدي٨م قمٝمد سم٤مإلؾمالم مل يٚمزُمف اًمٜمٌل 

 سم٤مًمٗمدي٦م، وإٟمام أُمره أن يٖمًؾ أصمر اًمزقمٗمران ُمراقم٤مة حل٤مًمف وشمًػمًا وشمرهمٞم٤ًٌم.

واحلدي٨م طمج٦م عمـ ىم٤مل: إذا ًمٌس وشمٓمٞم٥م ٟم٤مؾمًٞم٤م ومال ومدي٦م قمٚمٞمف، وهل 

٤مومٕمل4 ٕن اًمٜم٤مد ذم ُم٘م٤مم اجل٤مهؾإطمدى اًمروايتلم قمـ أمحد، وىمقل اًمِم
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.7721(، وُمًٚمؿ )7141أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.2/11يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ) (2)
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 الفزع الزابع 

 تواسُ والواقعيةال

 

 

ُمٌٜمٞم٦م قمغم احلٙمٛم٦م، وإرادة حت٘مٞمؼ واىمٕمٞم٦م  يم٤مٟم٧م ومت٤موى اًمٜمٌل 

وطم٤مل اعمٙمٚمػ، وفمروومف ومٞمٗمتل  حم٤ميمٞم٦م ًمٓمٌٞمٕم٦م اعم٠ًمًم٦م اًمٜم٤مزًم٦ماعمّمٚمح٦م واًمٕمدل، 

سم٤مًمرظمّم٦م واًمتًٝمٞمؾ احل٤مل اًمتل  سم٤مًمٕمزائؿ واحلزم احل٤مل اًمتل شم٘متْمٞمٝم٤م، يمام يٗمتل

شم٘متْمٞمٝم٤م، وهذا اعمٜمٝم٩م اعمتزن هق اعمتٜم٤مؾمؼ ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًم٘مدرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمٔمروف 

اًمتل شمالسمس اعمٙمٚمػ، وم٤معمٙمٚمػ ًمف فمروف ي٘متدر قمغم آًمتزام سمٛم٘مت٣م إطمٙم٤مم 

إصٚمٞم٦م، يمام شمٕمؽميف فمروف شمٜم٘مص ُمـ ىمدرشمف واؾمتٓم٤مقمتف قمـ آًمتزام سمٛم٘مت٣م 

 حًـ ذم طم٘مف اًمتًٝمٞمؾ واًمتٜمزل ُمع اًم٘مدرة اًمٕم٤مرو٦م.أطمٙم٤مم اًمٕمزيٛم٦م ومٞم

يٗمتل وومؼ اًمتٞمًػم اًمٕم٤مم اًمذي يقازي اًم٘مدرة  ومٙم٤من اًمٜمٌل 

اًمٕم٤مدي٦م، وهق احل٤مل اًمتل ذقم٧م قمغم وقئٝم٤م اًمٕمزائؿ، واًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ًمٚمتنميع، 

إٓ أٟمف ُمع ذًمؽ يم٤من يراقمل اًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م واًمٗمروق اًمٗمردي٦م ذم اًمتديـ وحتٛمٚمف 

ومٞمٗمتل سم٤مًمتٞمًػم اخل٤مص وآؾمتثٜم٤مءات اعمح٘م٘م٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م واعم٘مّمقد واًم٘مٞم٤مم سمف، 

 اًمنمقمل.

ومال اًمتِمديد يّم  أن يٙمقن ُمٜمٝمج٤ًم طمتك ٓ يٜم٘مٓمع اًم٤ًمًمؽ، أو يٛمتٜمع قمـ 

اًمقوم٤مء سمٛم٘مت٣م اًمٗمتقى، وٓ اًمت٤ًمهؾ يّم  أن يٙمقن ُمٜمٝمج٤ًم طمتك ٓ يتحٚمؾ 

 اًم٤ًمًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم ويٜم٘مٓمع قمـ اًمديـ واًمتديـ.
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يًػم قمٚمٞمف اعمٗمتل ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل:  وهذا ُم٤م يٜمٌٖمل أن

 اعمٗمتل اًم٤ٌمًمغ ذروة اًمدرضم٦م هق اًمذي حيٛمؾ اًمٜم٤مس قمغم اعمٕمٝمقد اًمقؾمط ومٞمام يٚمٞمؼ "

 سم٤مجلٛمٝمقر4 ومال يذه٥م هبؿ ُمذه٥م اًمِمدة، وٓ يٛمٞمؾ هبؿ إمم ـمرف آٟمحالل.

ف واًمدًمٞمؾ قمغم صح٦م هذا أٟمف اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اًمذي ضم٤مءت سمف اًمنميٕم٦م4 وم٢مٟم

ىمد ُمر أن ُم٘مّمد اًمِم٤مرع ُمـ اعمٙمٚمػ احلٛمؾ قمغم اًمتقؾمط ُمـ همػم إومراط وٓ 

شمٗمريط، وم٢مذا ظمرج قمـ ذًمؽ ذم اعمًتٗمتلم4 ظمرج قمـ ىمّمد اًمِم٤مرع، وًمذًمؽ يم٤من 

 ُم٤م ظمرج قمـ اعمذه٥م اًمقؾمط ُمذُمقُم٤م قمٜمد اًمٕمٚمامء اًمراؾمخلم.

 وأيًْم٤م4 وم٢من هذا اعمذه٥م يم٤من اعمٗمٝمقم ُمـ ؿم٠من رؾمقل اهلل 

وىمد رد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم اًمتٌتؾ. وىم٤مل عمٕم٤مذ عم٤م أـم٤مل  وأصح٤مسمف إيمرُملم،

)أؾتون أكً يو معوذ(سم٤مًمٜم٤مس ذم اًمّمالة: 
(1)

)إن مـؽؿ مـػريـ(، وىم٤مل: 
(2)

، وىم٤مل: 

)شددوا، وؿوربقا، واؽدوا وروحقا ورء مـ افدجلي، وافؼصد افؼصد 

تبؾغقا(
(3)

. 

ك )ظؾقؽؿ مـ افعؿؾ مو تطقؼقن: ؾنن اهلل ٓ يؿؾ حت:  وىم٤مل

متؾقا(
(4)

. 

                                                           
 (.311(، وُمًٚمؿ )111أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.311(، وُمًٚمؿ )112أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)

 (.2271(، وُمًٚمؿ )1314أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)

 (.122(، وُمًٚمؿ )34أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 3)
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)أحى افعؿؾ إػ اهلل مو دام ظؾقف صوحبف وإن ؿؾ(:  وىم٤مل
(1)

 ، 

 ورد قمٚمٞمٝمؿ اًمقص٤مل، ويمثػم ُمـ هذا.

وأيًْم٤م4 وم٢من اخلروج إمم إـمراف ظم٤مرج قمـ اًمٕمدل، وٓ شم٘مقم سمف ُمّمٚمح٦م 

اخلٚمؼ، أُم٤م ذم ـمرف اًمتِمديد4 وم٢مٟمف ُمٝمٚمٙم٦م، وأُم٤م ذم ـمرف آٟمحالل4 ومٙمذًمؽ 

ذا ذه٥م سمف ُمذه٥م اًمٕمٜم٧م واحلرج سمٖمض إًمٞمف اًمديـ، وأدى أيًْم٤م4 ٕن اعمًتٗمتل إ

إمم آٟم٘مٓم٤مع قمـ ؾمٚمقك ـمريؼ أظمرة، وهق ُمِم٤مهد4 وأُم٤م إذا ذه٥م سمف ُمذه٥م 

آٟمحالل يم٤من ُمٔمٜم٦م ًمٚمٛمٌم ُمع اهلقى واًمِمٝمقة، واًمنمع إٟمام ضم٤مء سم٤مًمٜمٝمل قمـ 

 اهلقى، واشم٤ٌمع اهلقى ُمٝمٚمؽ.

ًمٗمتقى اًمٜمٌقي٦م إٓ أن يم٤من ؾمٛم٦م ُمـ ؾمامت ا - ذيمرٟم٤م يمام – ورهمؿ أن اًمتٞمًػم

 يم٤من يٗمتل سم٤مًمٕمزائؿ واحلزم ذم اعمقاوع اًمتل شم٘متيض ذًمؽ. اًمٜمٌل 

أٟمف ىم٤مل إن اًمٞمٝمقد ضم٤مؤوا إمم رؾمقل اهلل  ـ قمـ اسمـ قمٛمر  7

  ومذيمروا أن رضماًل ُمٜمٝمؿ واُمرأة زٟمٞم٤م، وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل

 :)وم٘م٤مًمقا: ٟمٗمْمحٝمؿ  )مو جتدون دم افتقراة دم صلن افزكوة؟

٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ ؾمالم: يمذسمتؿ، إن ومٞمٝم٤م اًمرضمؿ وم٠مشمقا سم٤مًمتقراة، وجيٚمدون. وم

ومٜمنموه٤م، ومجٕمؾ أطمدهؿ يده قمغم آي٦م اًمرضمؿ، صمؿ ضمٕمؾ ي٘مرأ ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م، 

وم٘م٤مل ًمف قمٌد اهلل سمـ ؾمالم: ارومع يدك ومرومٕمٝم٤م، وم٢مذا ومٞمٝم٤م آي٦م اًمرضمؿ، وم٘م٤مًمقا: صدق 

 : ٤م، ىم٤مل اسمـ قمٛمر ي٤م حمٛمد، ومٞمٝم٤م آي٦م اًمرضمؿ، وم٠مُمر هبام رؾمقل اهلل ومُرمج

                                                           
 (.124(، وُمًٚمؿ )1313أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)
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ومرأي٧م اًمرضمؾ جيٜم٠م قمغم اعمرأة ي٘مٞمٝم٤م احلج٤مرة
(1)

. 

ضم٤مءه اًم٘مقم ُمًتٗمتلم ـمٛمٕم٤ًم ذم أن يرظمص هلؿ ذم شمرك "ي٘مقل اخلٓم٤ميب: 

ُم٤م  اًمرضمؿ ًمٞمٕمٓمٚمقا سمف طمٙمؿ اًمتقراة وم٠مؿم٤مر قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل 

يمتٛمقه ُمـ طمٙمؿ اًمتقراة صمؿ طمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سمحٙمؿ اإلؾمالم قمغم ذائٓمف اًمقاضم٦ٌم 

"ومٞمف
(2)

. 

، ىم٤مًم٧م: ضم٤مءت اُمرأة إمم رؾمقل اهلل  ـ قمـ أم ؾمٚمٛم٦م 2

 وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إن اسمٜمتل شمقذم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م، وىمد اؿمتٙم٧م ،

ُمرشملم أو صمالصم٤م، يمؾ  )ٓ(: قمٞمٜمٝم٤م، أومتٙمحٚمٝم٤م؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

)إكام هل أربعي أصفر : صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل  )ٓ(ذًمؽ ي٘مقل: 

رة ظذ رأس احلقل(ـــي ترمل بوفبعـــقوظؼ، وؿد ـوكً إحداــ دم اجلوهؾ
(3)

. 

ًمٚمٛمتقرم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م  ذم هذا احلدي٨م مل يرظمص اًمٜمٌل 

اؾمتٕمامل اًمٙمحؾ عم٤م شمِمتٙمل ُمٜمف، وسملم أن ومؽمة اًمؽمسمص واحلداد ىمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م 

دى طمده ـيم٤مٟم٧م شمٜمتٔمرة اعمرأة ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وم٤مًمتٞمًػم طم٤مصؾ، ًمٙمـ ٓ يتٕم

 اعمٜمّمقص قمٚمٞمف سم٤مًم٘مرآن.

: دًمٞمؾ قمغم حتريؿ )ٓ تؽتحؾ(: ىمقًمف "اًمٜمقوي:  ي٘مقل

آيمتح٤مل قمغم احل٤مدة ؾمقاء اطمت٤مضم٧م إًمٞمف أم ٓ، وضم٤مء ذم احلدي٨م أظمر ذم 

                                                           
 (.4141أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.4/421ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ ) (2)

 (.7322(، وُمًٚمؿ )1441أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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ووضمف  )اجعؾقف بوفؾقؾ وامسحقف بوفـفور(اعمقـم٠م وهمػمه ذم طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م: 

٤مر اجلٛمع سملم إطم٤مدي٨م أهن٤م إذا مل حتت٩م إًمٞمف ٓ حيؾ هل٤م، وإن اطمت٤مضم٧م مل جيز سم٤مًمٜمٝم

وجيقز سم٤مًمٚمٞمؾ ُمع أن إومم شمريمف، وم٢من ومٕمٚمتف ُمًحتف سم٤مًمٜمٝم٤مر، ومحدي٨م اإلذن ومٞمف 

ًمٌٞم٤من أٟمف سم٤مًمٚمٞمؾ ًمٚمح٤مضم٦م همػم طمرام، وطمدي٨م اًمٜمٝمل حمٛمقل قمغم قمدم احل٤مضم٦م، 

وطمدي٨م اًمتل اؿمتٙم٧م قمٞمٜمٝم٤م ومٜمٝم٤مه٤م حمٛمقل قمغم أٟمف هنل شمٜمزيف، وشم٠موًمف سمٕمْمٝمؿ 

اًمٕمٚمامء ذم ايمتح٤مل اعمحدة، قمغم أٟمف مل يتح٘مؼ اخلقف قمغم قمٞمٜمٝم٤م، وىمد اظمتٚمػ 

وم٘م٤مل ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل وؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر وُم٤مًمؽ ذم رواي٦م قمٜمف: جيقز إذا ظم٤موم٧م 

قمغم قمٞمٜمٝم٤م سمٙمحؾ ٓ ـمٞم٥م ومٞمف، وضمقزه سمٕمْمٝمؿ قمٜمد احل٤مضم٦م وإن يم٤من ومٞمف ـمٞم٥م، 

 وُمذهٌٜم٤م: ضمقازه ًمٞماًل قمٜمد احل٤مضم٦م سمام ٓ ـمٞم٥م ومٞمف. 

إحداــ دم )إكام هل أربعي أصفر وظؼ وؿد ـوكً : ىمقًمف 

ُمٕمٜم٤مه: ٓ شمًتٙمثرن اًمٕمدة، وُمٜمع اجلوهؾقي ترمل بوفبعرة ظذ رأس احلقل( 

ر ـآيمتح٤مل ومٞمٝم٤م4 وم٢مهن٤م ُمدة ىمٚمٞمٚم٦م، وىمد ظمٗمٗم٧م قمٜمٙمـ وص٤مرت أرسمٕم٦م أؿمٝم

"د أن يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م..ــوقمنًما سمٕم
(1)

. 

ومٞمف دًمٞمؾ قمغم ُمٜمع اعمرأة اعمحدة ُمـ اًمٙمحؾ. "وي٘مقل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: 

ٓ شمٙمتحؾ إٓ ًمٞماًل قمٜمد احل٤مضم٦م، سمام ٓ ـمٞم٥م ومٞمف، وضمقزه  وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل: أهن٤م

سمٕمْمٝمؿ قمٜمد احل٤مضم٦م، وإن يم٤من ومٞمف ـمٞم٥م، وضمقزه آظمرون إذا ظم٤موم٧م قمغم قمٞمٜمٝم٤م 

 سمٙمحؾ ٓ ـمٞم٥م ومٞمف، واًمذيـ أضم٤مزوه: محٚمقا اًمٜمٝمل اعمٓمٚمؼ قمغم طم٤مًم٦م قمدم احل٤مضم٦م، 

                                                           
 (.71/773)ُمًٚمؿ  اًمٜمقوي قمغم صحٞم  حذ (7)
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"واجلقاز قمغم طم٤مًم٦م احل٤مضم٦م.
(1)

. 

هذا اًمٜمٝمل ًمٞمس قمغم وضمف اًمتحريؿ،  وىم٤مل اًمٙمرُم٤مين: ىمٞمؾ:"وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل: 

وًمئـ ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف ًمٚمتحريؿ وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًميورة وم٢من ديـ اهلل ين، يٕمٜمل: احلرُم٦م 

شمث٧ٌم إٓ قمٜمد ؿمدة اًمير واًميورة، أو ُمٕمٜم٤مه: ٓ شمٙمتحؾ سمحٞم٨م يٙمقن ومٞمف 

زيٜم٦م. وىم٤مل اًمٜمقوي: ومٞمف دًمٞمؾ قمغم حتريؿ آيمتح٤مل قمغم احل٤مدة ؾمقاء اطمت٤مضم٧م 

قمٚمٞمف اعمٜمع اعمٓمٚمؼ4 ٕن اًميورة ُمًتثٜم٤مة ذم اًمنمع4 وذم )اعمقـم٠م( إًمٞمف أم ٓ، ورد 

اضمٕمٚمٞمف سم٤مًمٚمٞمؾ واُمًحٞمف سم٤مًمٜمٝم٤مر، ووضمف اجلٛمع سمٞمٜمٝمام أهن٤م إذا مل حتت٩م إًمٞمف ٓ حيؾ، 

وإذا اطمت٤مضم٧م مل جيز سم٤مًمٜمٝم٤مر وجيقز سم٤مًمٚمٞمؾ، وىمٞمؾ: طمدي٨م اًم٤ٌمب قمغم ُمـ مل 

"شمتح٘مؼ اخلقف قمغم قمٞمٜمٝم٤م..
(2)

. 

أن ُم٤م ذع ذم اإلؾمالم ًمٚمٛمتقرم قمٜمٝم٤م  سمذًمؽ وم٠مؿم٤مر اًمٜمٌل 

 رك اًمتزيـ واًمتٓمٞم٥م ذم ــــزوضمٝم٤م ُمـ اًمؽمسمص أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنًما ذم ُمًٙمٜمٝم٤م وشم

شمٙم٤مسمده ذم اجل٤مهٚمٞم٦ميم٤مٟم٧م ُم٤م  سم٤مًمٜم٦ًٌم إممدة يًػم ــشمٚمؽ اعم
(3)

 . 

ؾمئؾ قمـ و٤مًم٦م اًمٖمٜمؿ،  ـ قمـ يزيد ُمقمم اعمٜمٌٕم٨م: أن اًمٜمٌل  4

وؾمئؾ قمـ و٤مًم٦م اإلسمؾ؟،  ؽ أو فؾذئى()خذهو، ؾنكام هل فؽ أو ٕخقوم٘م٤مل: 

)مو فؽ وهلو، معفو احلذاء وافسؼوء، تؼب ومٖمْم٥م وامحرت وضمٜمت٤مه، وىم٤مل: 

                                                           
 .(2/731)اإلطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم  (7)

 (27/3قمٛمدة اًم٘م٤مري ) (2)

 (3/471حتٗم٦م إطمقذي ) (4)
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)اظرف وؾمئؾ قمـ اًمٚم٘مٓم٦م، وم٘م٤مل:  ادوء، وتلـؾ افشجر، حتك يؾؼوهو رهبو(

وـوءهو وظػوصفو، وظرؾفو شـي، ؾنن جوء مـ يعرؾفو، وإٓ ؾوخؾطفو بامفؽ(
(1)

. 

ذم هذه اًم٘مْم٤مي٤م اًمثالث سمام يٜم٤مؾم٥م وطمٙمؿ  هٜم٤م أومتك اًمٜمٌل 

طمٗم٤مفًم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ  رظمص ذم اًمت٘م٤مـمٝم٤ميمؾ ىمْمٞم٦م، وحي٘مؼ اعمّمٚمح٦م، ومْم٤مًم٦م اًمٖمٜمؿ 

اًمْمٞم٤مع ًمْمٕمٗمٝم٤م وقمدم ىمدرهت٤م قمغم مح٤مي٦م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ إظمٓم٤مر، وذم و٤مًم٦م اإلسمؾ 

ٓظمتالف ُمٜم٤مط احلٙمؿ ًمٙمقهن٤م شمًت٘مؾ سمٜمٗمًٝم٤م، وإُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمٜمع ُمـ اًمت٘م٤مـمٝم٤م، 

وذم دون اطمتامل أي ظمٓمر قمٚمٞمٝم٤م، طمتك ي٠ميت ص٤مطمٌٝم٤م،  اعمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمٗمًٝم٤م ُمـ

سمدىم٦م، صمؿ اًمتٕمريػ هب٤م وومؼ ُمقاصٗم٤مهت٤م، طمتك  اًمٚم٘مٓم٦م أرؿمد إمم ُمٕمروم٦م أوص٤مومٝم٤م

 يدريمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م، 

وحلاميتٝم٤م ُمـ وصقهل٤م ًمٖمػم ُمـ هل ًمف، وم٢من مل ي٠مت أطمد ضم٤مز عمٚمت٘مٓمٝم٤م آٟمتٗم٤مع 

 هب٤م.

ل ىمْمٞم٦م شمتٛمحقر طمق ويمؾ هذه اًمتٜمٔمٞمامت اًمتل ذيمره٤م اًمٜمٌل 

ضمقهري٦م وهل احلٗم٤مظ قمغم اعم٤مل ُمـ اًمْمٞم٤مع، وإن يم٤مٟم٧م صقر احلٗم٤مظ قمٚمٞمف 

 اظمتٚمٗم٧م سمح٥ًم اعمقوقع.

ؿمدد ذم ُمقوقع و٤مًم٦م اإلسمؾ سمام مل يٗمٕمٚمف ُمع  وٟمجد أن اًمٜمٌل 

 و٤مًم٦م اًمٖمٜمؿ، وؿمدد قمغم اًمتقصمٞمؼ ذم اًمٚم٘مٓم٦م.

 ـ قمـ أيب اعمثٜمك اًمٕمٌدي، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمًدود يٕمٜمل اسمـ اخلّم٤مصٞم٦م،  3

                                                           
 (.7122(، وُمًٚمؿ )37أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)
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ٕسم٤ميٕمف، ىم٤مل: وم٤مؿمؽمط قمكم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ  أشمٞم٧م اًمٜمٌل  ىم٤مل:

اهلل، وأن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف، وأن أىمٞمؿ اًمّمالة، وأن أؤدي اًمزيم٤مة، وأن أطم٩م 

طمج٦م اإلؾمالم، وأن أصقم ؿمٝمر رُمْم٤من، وأن أضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل. وم٘مٚم٧م: ي٤م 

هنؿ زقمٛمقا أٟمف ُمـ رؾمقل اهلل، أُم٤م اصمٜمت٤من، ومقاهلل ُم٤م أـمٞم٘مٝمام: اجلٝم٤مد واًمّمدىم٦م، وم٢م

ومم اًمدسمر، وم٘مد سم٤مء سمٖمْم٥م ُمـ اهلل، وم٠مظم٤مف إن طميت شمٚمؽ ضمِمٕم٧م ٟمٗمز، 

ويمره٧م اعمقت، واًمّمدىم٦م ومقاهلل ُم٤م زم إٓ همٜمٞمٛم٦م وقمنم ذود، هـ رؾمؾ أهكم 

يده، صمؿ طمرك يده، صمؿ ىم٤مل:  ومحقًمتٝمؿ. ىم٤مل: وم٘مٌض رؾمقل اهلل 

رؾمقل اهلل، أٟم٤م ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م  )ؾال جفود وٓ صدؿي، ؾبؿ تدخؾ اجلـي إذا؟(

أسم٤ميٕمؽ. ىم٤مل: وم٤ٌميٕمتف قمٚمٞمٝمـ يمٚمٝمـ
(1)

 . 

قمغم اسمـ اخلّم٤مصٞم٦م ُمقوقع  ذم هذا احلدث ؿمدد اًمٜمٌل 

آقمٗم٤مء ُمـ اجلٝم٤مد واًمّمدىم٦م، عمٜم٤مؾمٌتف ذًمؽ، ويمقٟمف ي٘متدر قمغم اًم٘مٞم٤مم هب٤م، وُم٤م 

ًمف ذم اعمقوقع شمراضمع،  حيٛمٚمف ُمـ إرادة، ومٌٕمد ُمراضمٕم٦م اًمٜمٌل 

 وأقمٚمـ اًمتزاُمف هب٤م.

يٞمن   صقرة أظمرى وذم ٟمٗمس اعمقوقع ٟمجد اًمٜمٌل سمٞمٜمام ذم

إُمر قمغم صم٘مٞمػ، ويٙمؾ آًمتزام سم٤مجلٝم٤مد واًمّمدىم٦م إمم ُمًت٘مٌؾ اإليامن اًمذي 

 شمٔمٝمر آصم٤مره ٓطم٘م٤ًم.

 ومٕمـ وه٥م، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ضم٤مسمًرا قمـ ؿم٠من صم٘مٞمػ إذ سم٤ميٕم٧م؟ ىم٤مل: اؿمؽمـم٧م 

                                                           
 (.27312أظمرضمف أمحد )  (7)
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ع اًمٜمٌل ـ، أن ٓ صدىم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وٓ ضمٝم٤مد، وأٟمف ؾمٛمقمغم اًمٜمٌل 

 شقتصدؿقن، وجيوهدون إذا أشؾؿقا(د ذًمؽ ي٘مقل: ـسمٕم(
(1)

.  

أسمق سمردة سمـ ٟمٞم٤مر قمـ ؿم٤مة ذسمحٝم٤م يقم اًمٕمٞمد وم٘م٤مل:  ـ وؾم٠مًمف  1

ىم٤مل: قمٜمدي قمٜم٤مق ضمذقم٦م هل  )تؾؽ صوة حلؿ(،ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل:  )أؿبؾ افصالة؟(

)جتزئ ظـؽ، وفـ جتزئ ظـ أحد بعدك(أطم٥م إزم ُمـ ُمًٜم٦م، ىم٤مل: 
(2)

، وهق 

ًمذسم  ىمٌؾ اًمّمالة ٓ جيزئ، ؾمقاء دظمؾ وىمتٝم٤م أو مل صحٞم  سي  ذم أن ا

 يدظمؾ، وهذا اًمذي ٟمديـ اهلل سمف ىمٓمٕم٤م، وٓ جيقز همػمه.

ـمٌؼ ُمٜمٝم٩م احلزم ذم ُمٙم٤مٟمف،  ذم هذا احلدي٨م ٟمجد أن اًمٜمٌل 

سمرومض صح٦م اًمذسم  ىمٌؾ اًمّمالة، يدل قمٚمٞمف ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م 

يصع )مـ ـون ذبح ؿبؾ أن : ضمٜمدب سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٌجكم قمٜمف 

ؾؾقذبح مؽوهنو أخرى، ومـ مل يؽـ ذبح حتك صؾقـو ؾؾقذبح بوشؿ اهلل(
(3)

. 

أٟمف   اًمٜمٌل قمـ  وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أٟمس

)مـ ـون ذبح ؿبؾ افصالة ؾؾقعد(ىم٤مل: 
(4)

. 

4 ُمراقم٤مة حل٤مًمف يمام اؾمتٕمٛمؾ ُمٜمٝم٩م اًمتٞمًػم سم٢مقمٗم٤مئف ُمـ اًمًـ اعمٗمروو٦م ذقًم٤م

 .سمام يِمؼ قمٚمٞمف طمتك ٓ يره٘مف سم٤مًمٌح٨م قمـ ؾمـ ىمد شمٙمٚمٗمف

                                                           
 (.4121أظمرضمف أسمق داود ) (7)

 (.7317(، وُمًٚمؿ )324أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)

 (.7311(، وُمًٚمؿ )1111ف اًمٌخ٤مري )أظمرضم (4)

 (.7312(، وُمًٚمؿ )1133أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (3)
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 الفزع اخلاوط 

 وزاعاة الضزورات واحلاجات

 

 

ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اإلٟم٤ًمن سمٛمختٚمػ فمروومف  ٤معم٤م يم٤من اًمتنميع اإلؾمالُمل واىمٕمٞمً 

آظمتٞم٤مري٦م واًميوري٦م، وم٘مد يم٤مٟم٧م إطمٙم٤مم ُمراقمٞم٦م هذيـ اجل٤مٟمٌلم، وقمٚمٞمف وم٢من 

٤مم قمغم اًمقىم٤مئع قمغم اعمجتٝمد واعمٗمتل ُمراقم٤مة هذا إُمر قمٜمد اًمٗمتقى وشمٜمزيؾ إطمٙم

 اًمٕمٞمٜمٞم٦م.

وهذا إصؾ ُمٙمٛمؾ ًمألصؾ اًم٤ًمسمؼ اًمذي هق اًمتٞمًػم اًمٕم٤مم ذم اًمتنميع، 

 وذًمؽ ذم اًمقوع آظمتٞم٤مري، ومج٤مء هذا إصؾ عمٕم٤مجل٦م اًمقوع آوٓمراري.

 هذا وأصؾ ُمراقم٤مة اًميورات واحل٤مضم٤مت أُمر ُم٘مرر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:

ْ }: ىم٤مل ـ  7 ًُ ال ا َحر َم َؼيَْيُس ٍَ ِْْنِيِر إِج 
ْ
ًَ اْل َم َوَْلْ ْيَخَث َواِل  ٍَ

ِّ ىَِغْْيِ ا ِ  ة
ِْو 
ُ
ا أ ٌَ َِ اْعُطر   هللَو ٍَ ِّ إِن  اَدْْيَ ةَاٍغ َول ََعٍد فَال َذ ًَ َؼيَْي  هلل إِْث

 ًٌ  .[714]اًمٌ٘مرة: {َدُفٌٔر رَِحي

َِ اْعُطر  ِِف }: ـ ىم٤مل  2 ٍَ َخَشاٍُِف ْلِ َذ ٌُ َطٍث َدْْيَ  ٍَ ًٍ فَإِن  ََمْ
ذْ

ًٌ  هللا  [.4]اعم٤مئدة: {َدُفٌٔر رَِحي

ِْْنِيِر }: ـ ىم٤مل  4
ْ
ًَ اْل َم َوَْلْ ْيَخَث َواِل  ٍَ ْ ًُ ال ا َحر َم َؼيَْيُس ٍَ إِج 

 ىَِغْْيِ ا
ِْو 
ُ
ا أ ٌَ ِّ ذَ  هللَو ِ َِ اْعُطر  َدْْيَ ةَاٍغ َولة ًٌ  هلل ََعٍد فَإِن  اٍَ  {َدُفٌٔر رَِحي

 [.771]اًمٜمحؾ:
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 كُْو ل}: ـ ىم٤مل  3
َ
ًٌ  أ وِِحَ إَِل  ُُمَر 

ُ
ا أ ٌَ ًٍ ِسُد ِِف  ا لََعَ َطاِؼ

ُّ إِل ٍُ ْو َحْطَؽ
َ
ُّ رِْسٌس أ ًَ ِخْْنِيٍر فَإُِ  ْو َْلْ

َ
ًٔحا أ ا َمْصُف ًٌ ْو َد

َ
ْيَخًث أ ٌَ ْن يَُسَٔن 

َ
 أ

 ىَِغْْيِ ا
ِْو 
ُ
ِّ ذَ  هللفِْصًلا أ ِ َِ اْعُطر  َدْْيَ ةَاٍغ َولة  فَإِن  َرب َم َدُفٔرٌ  ََعٍد ٍَ
 ًٌ  [.731]إٟمٕم٤مم: {رَِحي

 سمٞمٜم٧م أي٤مت اًمٙمريٛم٦م مجٚم٦م ُمـ اعمٛمٜمققم٤مت ذقًم٤م يم٤معمٞمت٦م واًمدم وحلؿ اخلٜمزير 

وهمػمه٤م، عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م، وإرضار اًم٤ٌمًمٖم٦م قمغم اعمٙمٚمػ، إٓ أن 

اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ اًمٕم٤ممل سمٓمٌٞمٕم٦م اعمٙمٚمٗملم وـمٌٞمٕم٦م طمٞم٤مهتؿ اًمدٟمٞم٤م، وُم٤م ىمد يٕمؽمي 

ـمقارئ وفمروف، وطم٤مٓت ُمٚمجئ٦م، وٓ يتٞمن ًمٚمٛمٙمٚمػ اعمٙمٚمػ ومٞمٝم٤م ُمـ 

احلٗم٤مظ قمغم ُمٝمجتف إٓ هبذه اعمحرُم٤مت أو سمٕمْمٝم٤م، ظمتؿ هذه أي٤مت سم٤مٓؾمتثٜم٤مء، 

وضمٕمؾ طمٙماًم ظم٤مًص٤م ًمٚمح٤مٓت اًمٓم٤مرئ٦م واًمٔمروف احلرضم٦م اًمتل شمٕمؽمض اعمٙمٚمػ4 

حلاميتف ُمـ ُمٗمًدة أيمؼم ُمـ اعمٗمًدة اعمتقىمٕم٦م ُمـ ارشمٙم٤مب هذه اعمٜمٝمٞم٤مت، وًمٙمـ 

ا احلٙمؿ ُمنموط سم٤مُٓمتث٤مل ُٕمر اهلل سمٛمٕمٜمك أن شمٙمقن احل٤مًم٦م اعمٚمجئ٦م ذم ووع هذ

يًٛم  ٓؾمت٤ٌمطم٦م اعمحٔمقر، وقمدم اًمتٕمدي واًمٌٖمل وجم٤موزة اعمًٛمقح سمف، ىم٤مل اسمـ 

وم٤مًم٤ٌمهمل: اًمذي يٌتٖمل اعمٞمت٦م ُمع ىمدرشمف قمغم اًمتقصؾ إمم اعمذيمك، "اًم٘مٞمؿ: 

"واًمٕم٤مدي: اًمذي يتٕمدى ىمدر احل٤مضم٦م سم٠ميمٚمٝم٤م
(1)

. 

يراقمل ُمٌدأ احل٤مضم٤مت واًميورات، وُم٤م  ن اًمٜمٌل وىمد يم٤م

 ذم ومت٤مويف ًمٚم٤ًمئٚملم، وشمنميٕمف اًمٕم٤مم ًمٚمٕم٤معملم، ومٛمـ ذًمؽ: شم٘متْمٞمف ُمـ أطمٙم٤مم

                                                           
 ( .7/13( اٟمٔمر: إقمالم اعمقىمٕملم )7)
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وم٘م٤مل: إٟم٤م سم٠مرض ىمقم أهؾ  رؾمقل اهلل أسمق صمٕمٚم٦ٌم  ؾم٠ملـ  7

وينمسمقن اخلٛمر، ومٙمٞمػ ٟمّمٜمع سمآٟمٞمتٝمؿ يمت٤مب، وإهنؿ ي٠ميمٚمقن حلؿ اخلٜمزير 

قهو بودوء واضبخقا ؾقفو، ـؽرهو ؾورحض امل جتدو إن) :وىمدورهؿ؟ وم٘م٤مل

واذبقا(
(1)

. 

ٓ )ؾ يمت٤مب، أومٜم٠ميمؾ ذم آٟمٞمتٝمؿ؟ ىم٤مل: ـوذم اًمّمحٞمحلم: إٟم٤م سم٠مرض ىمقم أه

ؾقفو(تلـؾقا ؾقفو إٓ أن ٓ جتدوا ؽرهو، ؾوؽسؾقهو ثؿ ـؾقا 
(2)

. 

 : وذم اعمًٜمد: أومتٜم٤م ذم آٟمٞم٦م اعمجقس إذا اوٓمررٟم٤م إًمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل

ؾقفو(و ؾوؽسؾقهو بودوء، واضبخقا إذا اضطررتؿ إفقف)
(3)

. 

 رشقل اهلل شئؾ ) قمـ أيب صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل، ىم٤مل: :وذم اًمؽمُمذي

ؾقفو(ظـ ؿدور ادجقس، ؾؼول أكؼقهو ؽسال، واضبخقا 
(4)

. 

ُمـ ظمّم٤مئص اًمتنميع اإلؾمالُمل آهتامم سم٤مٔداب، وُمٜمٝم٤م اًمٜمٔم٤موم٦م، 

٘م٤مصد اًمتحًٞمٜمٞم٦م واًمٓمٝم٤مرة، واًمتٜمزه قمـ اًم٘مذارات واًمٜمج٤مؾم٤مت، وهذا ُمـ اعم

اًمتنميع اإلؾمالُمل، وسم٤مًمت٤مزم وم٤مٕواين اًمتل يريد اعمًٚمؿ أن  اًمتل هل ُمـ ُمٕم٤ممل

يًتٕمٛمٚمٝم٤م ًمأليمؾ أو اًمنمب يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ٟمٔمٞمٗم٦م ـم٤مهرة ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت، وٓ 

يت٠مشمك ذًمؽ إٓ ذم جمتٛمع ي١مُمـ سميورة اًمٓمٝم٤مرة، وهق اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، وعم٤م يم٤من 

                                                           
 (.2247(، واسمـ ُم٤مضم٦م )7131(، واًمؽمُمذي )4243أظمرضمف أسمق داود ) (7)

 (.7341(، وُمًٚمؿ )1322أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)

 (.1121أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ) (4)

 (.7111ذي )أظمرضمف اًمؽمُم (3)
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هؿ، وهلؿ صم٘م٤مومتٝمؿ وآداهبؿ اًمتل ىمد ٓ شمتقاومؼ اعمًٚمٛمقن ؾمٞمختٚمٓمقن سم٠مُمؿ ُمـ همػم

ُمع آداب اإلؾمالم، وىمد شمٙمقن ذم سمٕمض آٟمٞمتٝمؿ واؾمتٕمامٓهتؿ هل٤م ذم أقمٞم٤من ٟمج٦ًم 

 وومؼ اًمتّمقر اإلؾمالُمل، وهؿ ٓ يرون سمذًمؽ سم٠مؾًم٤م وم٢من اًمٜمٌل 

أرؿمد ذم طم٤مل آظمتٞم٤مر إمم اؾمتٕمامل إواين اخل٤مص٦م اًمتل ًمٚمٛمًٚمٛملم، وم٢من شمٕمذر 

 أو شمٕمن، وٓ يقضمد همػمه٤م، وم٘مد رظمص اًمٜمٌل احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م 

، إُم٤م إلزاًم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م تٕمامل أواين أظمريـ سمٕمد همًٚمٝم٤مًمٚمٛمًٚمٛملم اؾم

 أو اطمتٞم٤مـًم٤م عم٤م يٛمٙمـ أن شمٙمقن ىمد اؾمتٕمٛمٚم٧م ومٞمف.

 - ُمريًْم٤مويم٤من  -سمـ طمّملم  قمٛمرانُ   اًمٜمٌلَّ  ؾم٠ملـ  2

ا، ؾنن مل تستطع ؾعذ ، ؾنن مل تستطع ؾؼوظًد صؾ ؿوئاًم )قمـ اًمّمالة، وم٘م٤مل: 

جـبؽ(
(1)

. 

هذا احلدي٨م أصؾ ذم سمٜم٤مء اًمتٙمٚمٞمػ واًمتنميع قمغم اًم٘مدرة وآؾمتٓم٤مقم٦م، 

وأٟمف يمٚمام ٟم٘مّم٧م اًم٘مدرة قمـ احلد إقمغم وم٢من إطمٙم٤مم شمتٜمزل ُمٕمٝم٤م سم٤مًمتدرج، 

وم٤مًم٘مٞم٤مم ًمٚمّمالة هق اًمقاضم٥م ذم طم٤مل اًمّمح٦م وآظمتٞم٤مر، وم٢مذا ٟمزًم٧م اًم٘مدرة قمـ 

ىمٕمقدًا، وم٢من احلٙمؿ اًمقاضم٥م يّمٌ  ذم هذه احل٤مل هق  اًم٘مٞم٤مم، وٟمزًم٧م إمم اًمّمالة

اًم٘مٕمقد، وإذا ٟمزًم٧م اًم٘مدرة قمـ اًم٘مٕمقد إمم أداء اًمّمالة قمغم ضمٜم٥م، وم٢من احلٙمؿ 

 اًمقاضم٥م يٜمزل إمم وضمقب اًمّمالة قمغم ضمٜم٥م، وهٙمذا.

 ؾمئؾ قمـ ريمقب اهلدي، وم٘م٤مل ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل أٟمف ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وقمـ ـ  4

                                                           
 (.7771أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)
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 :ا(ا أجلئً إفقفو حتك جتد طفرً ارـبفو بودعروف، إذ)، ي٘مقل
(1)

. 

ريمقب اهلدي قمٜمد اًميورة  ذم هذا احلدي٨م أسم٤مح اًمٜمٌل 

ريمقهب٤م رم طم٤مل اًميورة، ومث٧ٌم أن  وم٠مسم٤مح "واحل٤مضم٦م، ي٘مقل اسمـ سمٓم٤مل: 

طمٙمؿ اهلدى أن يريم٥م ًمٚميورة. وىمد روى قمـ اسمـ قمٛمر ُم٤م يدل قمغم هذا 

)أٟمف يم٤من ي٘م٤مل  اعمٕمٜمك، روى هِمٞمؿ قمـ احلج٤مج، قمـ ٟم٤مومع، قمـ اسمـ قمٛمر:

ًمٚمرضمؾ إذا ؾم٤مق سمدٟم٦م وأقمٞم٤م: اريمٌٝم٤م، وُم٤م أٟمتؿ سمٛمًتٜملم ؾمٜم٦م هك أهدى ُمـ ؾمٜم٦م 

حمٛمد(
(2)

وًمٗمظ اًمِم٤مومٕمل اًمذي ٟم٘مٚمف اسمـ اعمٜمذر وشمرضمؿ ًمف  .."وىم٤مل اسمـ طمجر:  .

اًمٌٞمٝم٘مل: يريم٥م إذا اوٓمر ريمقسًم٤م همػم وم٤مدح، وىم٤مل سمـ اًمٕمريب قمـ ُم٤مًمؽ: يريم٥م 

ُمـ ىمٞمده سم٤مًميورة أن ُمـ اٟمتٝم٧م رضورشمف  ًمٚميورة وم٢مذا اؾمؽماح ٟمزل. وُم٘مت٣م

ٓ يٕمقد إمم ريمقهب٤م إٓ ُمـ رضورة أظمرى، واًمدًمٞمؾ قمغم اقمت٤ٌمر هذه اًم٘مٞمقد 

اًمثالصم٦م وهل آوٓمرار واًمريمقب سم٤معمٕمروف واٟمتٝم٤مء اًمريمقب سم٤مٟمتٝم٤مء اًميورة 

)ارـبفو بودعروف إذا أجلئً ُم٤م رواه ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ُمرومققًم٤م سمٚمٗمظ: 

"وم٢من ُمٗمٝمقُمف أٟمف إذا وضمد همػمه٤م شمريمٝم٤م.. فًرا(إفقفو حتك جتد ط
(3)

. 

اًميورة اًمتل ٟمزًم٧م سم٤مًم٤ًمئؾ وطم٤مضمتف إمم  ومٝمٜم٤م راقمك اًمٜمٌل 

اًمريمقب، وُم٤م ذم شمريمف ُمـ اعمِم٘م٦م واحلرج، رهمؿ أن اهلدي سمٕمد أن ىُمٚمد ظمرج ُمـ 

 ُمٚمٙمٞمتف.

                                                           
 (.7423أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 (.3/413ذح صحٞم  اًمٌخ٤مري ) (2)

 (.4/141ومت  اًم٤ٌمري ) (4)
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 الفزع الضادظ 

 وزاعاة أحواه الضائمني

 

 

دراهتؿ، وأظمالىمٝمؿ، واطمتٞم٤مضم٤مهتؿ، اًمٜم٤مس ختتٚمػ اهتامُم٤مهتؿ وُمٝم٤مراهتؿ، وىم

ذم اًمٗمتقى  وُمِمٙمالهتؿ، وًمٙمؾ واطمد ظمّمقصٞمتف، واحلٙمٛم٦م واًمققمل اًمٕمٛمٞمؼ

ٙمقن سمٛمراقم٤مة اًمٗمروق، واخلّمقصٞم٤مت، شم واًمدقمقة، سمؾ وذم اًمتديـ قمٛمقًُم٤م

وُمٕم٤مجل٦م يمؾ طم٤مًم٦م، ويمؾ فم٤مهرة سمام يٜم٤مؾمٌٝم٤م، يم٤مًمٓمٌٞم٥م يٕم٤مًم٩م يمؾ طم٤مًم٦م ُمروٞم٦م 

 ٤م، وُمالسم٤ًمهت٤م.يم٠مهن٤م طم٤مدصم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م هل٤م ظمّمقصٞم٤مهت

اًمٗمردي٦م،  يراقمل أطمقال اًم٤ًمئٚملم، وومروىم٤مهتؿ وىمد يم٤من اًمٜمٌل 

، ومٞمٗمتل يمؾ واطمد سمام يٙمقن أٟمٗمع ًمف، وأصٚم  حل٤مًمف، اًمِمخصت٤مج إًمٞمف حيوُم٤م 

 ومٛمـ ذًمؽ:

٤م ُمـ وم٘م٤مل: ٓ أؾمتٓمٞمع أن آظمذ ؿمٞمئً   اًمٜمٌلَّ رضمٌؾ  ؾم٠ملـ  7

د هلل، وٓ إفف إٓ اهلل، شبحون اهلل، واحلؿ) :ىمؾ :اًم٘مرآن ومٕمٚمٛمٜمل ُم٤م جيزيٜمل، وم٘م٤مل

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل هذا هلل، ومام زم؟ وم٘م٤مل  (واهلل أـز، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل

وم٘م٤مل سمٞمده هٙمذا وىمٌْمٝم٤م، وم٘م٤مل  ،(افؾفؿ ارمحـل وظوؾـل واهدين وارزؿـل) :ىمؾ

(أمو هذا ؾؼد مأل يديف مـ اخلر) :رؾمقل اهلل 
(1)

. 

                                                           
(، ذح 3121(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر )73771(، وأمحد )323أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ) (7)

 (.23، 4/3اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي )
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اجلٜمس وإصؾ اًمٕم٤مم، إٓ أن  رهمؿ أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أومْمؾ ُمـ طمٞم٨م

شمٕم٤مُمؾ ُمع هذا اًم٤ًمئؾ سمقاىمٕمٞم٦م، طمٞم٨م أرؿمده إمم اًمذيمر  اًمٜمٌل 

ىمد أن ُم٤م يم٤من وم٤مواًل ُمـ طمٞم٨م إصؾ  سمدياًل قمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهذا ي١ميمد

يٙمقن ُمٗمْمقًٓ ُمـ طمٞم٨م اجلزء ٓقمت٤ٌمرات إو٤مومٞم٦م، وُمٜمٝم٤م طم٤مل اًمِمخص، 

 وقمجزه قمـ اًم٘مٞم٤مم سمف.

: أي ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل  قدـ قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕم 2

)ثؿ بر ، ىم٤مل: صمؿ أي؟ ىم٤مل: )افصالة ظذ وؿتفو(اًمٕمٛمؾ أطم٥م إمم اهلل؟ ىم٤مل: 

ىم٤مل: طمدصمٜمل هبـ، وًمق  )اجلفود دم شبقؾ اهلل(ىم٤مل: صمؿ أي؟ ىم٤مل:  افقافديـ(

اؾمتزدشمف ًمزادين
(1)

. 

ؾمئؾ: أي اًمٕمٛمؾ  أن رؾمقل اهلل  ـ قمـ أيب هريرة  4

 )اجلفود دم شبقؾ اهلل(. ىمٞمؾ: صمؿ ُم٤مذا؟ ىم٤مل:  ورشقفف()إيامن بوهللأومْمـؾ؟ وم٘م٤مل: 

)حٍ مزور(ىمٞمؾ: صمؿ ُم٤مذا؟ ىم٤مل: 
(2)

. 

أي اًمٕمٛمؾ  ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل ـ قمـ أيب ذر  3

، ىمٚم٧م: وم٠مي اًمرىم٤مب أومْمؾ؟ ىم٤مل: )إيامن بوهلل، وجفود دم شبقؾف(أومْمؾ؟ ىم٤مل: 

)تعغ صوكًعو، أو : ، ىمٚم٧م: وم٢من مل أومٕمؾ؟ ىم٤مل)أظالهو ثؿـًو، وأكػسفو ظـد أهؾفو(

                                                           
 (.741(، وُمًٚمؿ )121( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )7)

 (.737(، وأظمرضمف )21( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )2)
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تصـع ٕخرق
(1)

)تدع افـوس مـ افؼ، ؾنهنو صدؿي ، ىم٤مل: وم٢من مل أومٕمؾ؟ ىم٤مل: (

تصدق هبو ظذ كػسؽ(
(2)

. 

ىم٤مل: ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل أي  اًمٜم٤مس  ـ قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  1

)مممـ جيوهد دم شبقؾ اهلل بـػسف : أومْمؾ؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

مـ دم صعى مـ افشعوب يتؼل اهلل، ويدع )مم، ىم٤مًمقا: صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل: وموفف(

افـوس مـ ذه(
(3)

. 

ؾمئؾ: أي  ـ قمـ قمٌد اهلل سمـ طمٌٌم اخلثٕمٛمل، أن اًمٜمٌل  1

)جفد ، ىمٞمؾ: وم٠مي اًمّمدىم٦م أومْمؾ؟ ىم٤مل: )ضقل افؼقوم(إقمامل أومْمؾ؟ ىم٤مل: 

، ىمٞمؾ: وم٠مي )مـ هجر مو حرم اهلل ظؾقف(، ىمٞمؾ: وم٠مي اهلجرة أومْمؾ؟ ىم٤مل: ادؼؾ(

، ىمٞمؾ: وم٠مي اًم٘متؾ )مـ جوهد ادؼـغ بامفف وكػسف(٤مل: اجلٝم٤مد أومْمؾ؟ ىم

)مـ أهريؼ دمف، وظؼر جقاده(أذف؟ ىم٤مل: 
(4)

. 

ٓ حتؼرن مـ ادعروف )قمـ اعمٕمروف، وم٘م٤مل:  ـ وؾمئؾ  1

و، وفق أن تعطل صؾي احلبؾ، وفق أن تعطل صسع افـعؾ، وفق أن تػرغ مـ صقئً 

ريؼ افـوس يمذهيؿ، وفق أن دفقك دم إكوء ادستسؼل، وفق أن تـحل افقء مـ ض

                                                           
 ( )شمّمٜمع ٕظمرق( أي: شم٤ًمقمد ُمـ ٓ حيًـ اًمّمٜم٤مقم٦م.7)

 (.23(، وُمًٚمؿ )2172( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )2)

 (.7222(، وُمًٚمؿ )2121( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )4)

 (.7333( أظمرضمف أسمق داود )3)



  

 018 

تؾؼك أخوك ووجفؽ إفقف ضؾؼ، وفق أن تؾؼك أخوك ؾتسؾؿ ظؾقف، وفق أن تمكس 

إرض(افقحشون دم 
(1)

. 

ومٚمٚمف ُم٤م أضمؾ هذه اًمٗمت٤موى، وُم٤م "يٕمٚمؼ اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم اًمٗمت٤موى اًم٤ًمسم٘م٦م: 

أطماله٤م، وُم٤م أٟمٗمٕمٝم٤م، وُم٤م أمجٕمٝم٤م ًمٙمؾ ظمػم، ومقاهلل ًمق أن اًمٜم٤مس سومقا مهٛمٝمؿ 

"ٕهمٜمتٝمؿ قمـ ومت٤موى ومالن وومالن، واهلل اعمًتٕم٤من إًمٞمٝم٤م
(2)

. 

مجٚم٦م ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م،  ومٗمل إطم٤مدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م سملّم اًمٜمٌل 

وسملّم درضم٤مهت٤م وُمراشمٌٝم٤م سمح٥ًم ُم٤م شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اعمّم٤مًم  اعم٘مّمقدة ًمٚمِم٤مرع، 

 وطم٥ًم إمهٞم٦م ًمدى اًمِم٤مرع، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ُمراقم٤مة اًمٜمٌل 

ومرد ُمـ اًم٤ًمئٚملم خلّمقصٞمتف، واقمت٤ٌمر إومم ذم إومم وإومْمؾ ذم طمؼ يمؾ 

 ف طم٥ًم إٟمٗمع ًمف.ــطم٘م

وىمد اظمتٚمٗم٧م إطم٤مدي٨م ذم ومْم٤مئؾ إقمامل، "ي٘مقل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: 

وشم٘مديؿ سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض، واًمذي ىمٞمؾ ذم هذا: إهن٤م أضمقسم٦م خمّمقص٦م ًم٤ًمئؾ 

خمّمقص، أو ُمـ هق ذم ُمثؾ طم٤مًمف، أو هل خمّمقص٦م سمٌٕمض إطمقال اًمتل 

 ٘مرائـ إمم أهن٤م اعمراد، وُمث٤مل ذًمؽ: أن حيٛمؾ ُم٤م ورد قمٜمف شمرؿمد اًم

)أٓ أخزـؿ بلؾضؾ أظامفؽؿ، وأزـوهو ظـد مؾقؽؽؿ، وأرؾعفو دم ُمـ ىمقًمف: 

درجوتؽؿ؟(
(3)

قمغم أن يٙمقن ذًمؽ أومْمؾ إقمامل  -وومنه سمذيمر اهلل شمٕم٤ممم  

                                                           
 (.71311أظمرضمف أمحد ) (7)

 (.3/223إقمالم اعمقىمٕملم ) (2)

 (.4131(، واسمـ ُم٤مضم٦م )4411اًمؽمُمذي، )( أظمرضمف 4)
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ؿ، سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمخ٤مـمٌلم سمذًمؽ، أو ُمـ هق ذم ُمثؾ طم٤مهلؿ، أو ُمـ هق ذم صٗم٤مهت

وًمق ظمقـم٥م سمذًمؽ اًمِمج٤مع اًم٤ٌمؾمؾ اعمت٠مهؾ ًمٚمٜمٗمع إيمؼم ذم اًم٘مت٤مل ًم٘مٞمؾ ًمف: 

(، وًمق ظمقـم٥م سمف ُمـ ٓ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف ذم اًم٘مت٤مل وٓ يتٛمحض طم٤مًمف اجلٝم٤مد)

ًمّمالطمٞم٦م اًمتٌتؾ ًمذيمر اهلل شمٕم٤ممم، ويم٤من همٜمًٞم٤م يٜمتٗمع سمّمدىم٦م ُم٤مًمف ًم٘مٞمؾ ًمف: 

 حؼ هذا خموفًػو وهؽذا دم بؼقي أحقال افـوس، ؿد يؽقن إؾضؾ دم)اًمّمدىم٦م( 

"فألؾضؾ دم حؼ ذاك، بحسى ترجقح ادصؾحي افتل تؾقؼ بف
(1)

. 

: أوصٜمل. أن رضماًل ىم٤مل ًمٚمٜمٌل  ـ وقمـ أيب هريرة  2

)ٓ تغضى(ومردد ُمراًرا، ىم٤مل:  )ٓ تغضى(ىم٤مل: 
(2)

. 

، ٕٟمف )ٓ تغضى(: إٟمام ىم٤مل  )ٓ تغضى(ىمقًمف: 

  وًمٕمؾ وػ هبؿؾقلمرهؿ بام هق إيم٤من ُمٙم٤مؿمًٗم٤م سم٠موو٤مع اخلٚمؼ ،

اًمرضمؾ يم٤من همْمقسًم٤م ومقص٤مه سمؽميمف
(3)

. 

، ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد اًمٜمٌل  ـ وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 3

  :ومج٤مء ؿم٤مب وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، أىمٌؾ وأٟم٤م ص٤مئؿ؟ ىم٤مل،)ٓ( 

ىم٤مل: ومٜمٔمر سمٕمْمٜم٤م إمم سمٕمض،  كعؿ(: )ومج٤مء ؿمٞمخ وم٘م٤مل: أىمٌؾ وأٟم٤م ص٤مئؿ؟ ىم٤مل

 ض، إن ــً مل كظر بعضؽؿ إػ بعــؾؿ)ؿد ظ: قل اهلل ــ٤مل رؾمــوم٘م

                                                           
 (.7/714( اٟمٔمر: ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم )7)

 (.1771( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )2)

 (.22/713( اٟمٔمر: قمٛمدة اًم٘م٤مري )4)
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افشقخ يؿؾؽ كػسف(
(1)

. 

سملم اًمِم٤مب واًمِمٞمخ سمٜم٤مء قمغم ىمقة وٌط  ومٝمٜم٤م ومرق اًمٜمٌل 

 اًمٜمٗمس ذم آؾمؽمؾم٤مل ُمع داقمل اًمٖمريزة، وم٠مقمٓمك يمؾ طم٤مل ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمٕمٝم٤م، وُم٤م 

 هق إومم هب٤م.

)جوء رجؾ إػ ابـ ظبوس صقخ يسلفف ظـ وىمد ورد قمـ اسمـ قم٤ٌمس ٟمحقه: 

ؾي وهق صوئؿ؟ ؾرخص فف، ؾجوءه صوب، ؾـفوه(افؼب
(2)

. 

، ي٘مقل: ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل ـ وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو  71

٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ــ، ىم)أحل وافداك؟(ف ذم اجلٝم٤مد، وم٘م٤مل: ـ، وم٤مؾمت٠مذٟم

()ؾػقفام ؾجوهد
(3)

. 

سمر اًمقاًمديـ قمغم اجلٝم٤مد سمّمقرة شمٓمٌٞم٘مٞم٦م  ومٝمٜم٤م ىمدم اًمٜمٌل 

ٗم٤مرىم٦م اًمقاًمديـ وٓؾمٞمام إذا مل يٙمـ هلام قم٤مئؾ إٓ وًمدمه٤م قمٛمٚمٞم٦م عم٤م ىمد يؽمشم٥م قمغم ُم

٤مد ــ٤مم سم٤مجلٝمــــهذا ُمـ إرضار واعمٗم٤مؾمد همػم اعمتداريم٦م، ُمع طمّمقل اًمٙمٗم٤مي٦م سم٤مًم٘مٞم

 ُمـ ىمٌؾ أظمريـ .

)ٓ ي٘مقل:  ، أٟمف: ؾمٛمع اًمٜمٌل ـ وقمـ اسمـ قم٤ٌمس  77

ؾ وم٘م٤مل: ي٤م ، وم٘م٤مم رضمخيؾقن رجؾ بومرأة، وٓ تسوؾرن امرأة إٓ ومعفو حمرم(

                                                           
 (.7111(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )1143( أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد )7)

 (.1372( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف )2)

 (.2133(،  وأظمرضمف ُمًٚمؿ )٤4113مري )( أظمرضمف اًمٌخ4)
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)اذهى رؾمقل اهلل، ايمتت٧ٌم ذم همزوة يمذا ويمذا، وظمرضم٧م اُمرأيت طم٤مضم٦م، ىم٤مل: 

(ؾحٍ مع امرأتؽ
(1)

. 

ومٝمٜم٤م شمزامح٧م ُمّمٚمحت٤من إومم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ 

اعمّم٤مًم  اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م، ُمع ُمّمٚمح٦م طمٗمظ اًمزوضم٦م واًمذه٤مب 

ُمّمٚمح٦م طمٗمظ اًمزوضم٦م قمغم  ُمٕمٝم٤م يمٛمحرم حيٛمٞمٝم٤م، وم٘مدم اًمٜمٌل 

 ُمّمٚمح٦م اجلٝم٤مد ذم طمؼ هذا اًمِمخص اعمٕملم.

ومٞمف شم٘مديؿ إهؿ ُمـ إُمقر اعمتٕم٤مرو٦م4 ٕٟمف عم٤م "ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: 

شمٕم٤مرض ؾمٗمره ذم اًمٖمزو وذم احل٩م ُمٕمٝم٤م رضم  احل٩م ُمٕمٝم٤م4 ٕن اًمٖمزو ي٘مقم همػمه 

"ذم ُم٘م٤مُمف قمٜمف سمخالف احل٩م ُمٕمٝم٤م
(2)

. 

، أهن٤م ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ٟمرى اجلٝم٤مد ـ قمـ قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم  72

)ٓ، فؽـ أؾضؾ اجلفود حٍ مزور(أومْمؾ اًمٕمٛمؾ، أومال ٟمج٤مهد؟ ىم٤مل: 
(3)

. 

رهمؿ أن اجلٝم٤مد ُمـ أقمٔمؿ إقمامل اعمنموقم٦م ذم اإلؾمالم، وهق أومْمؾ ُمـ 

ىم٤مل: ؾمئؾ اًمٜمٌل  احل٩م ُمـ طمٞم٨م اجلٜمس ًمٚمحدي٨م اًمذي رواه أسمقهريرة 

  :ىمٞمؾ: صمؿ ُم٤مذا؟  بوهلل ورشقفف( )إيامنأي إقمامل أومْمؾ؟ ىم٤مل

)حٍ مزور(ىمٞمؾ: صمؿ ُم٤مذا؟ ىم٤مل:  )جفود دم شبقؾ اهلل(ىم٤مل: 
(4)

. 

                                                           
 (.7437(، وُمًٚمؿ )4111( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )7)

 (.3/771( اٟمٔمر: ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞم  ُمًٚمؿ )2)

 (.7121) ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري4)

 ( ؾمٌؼ خترجيف.3)
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 احل٩م أن سملّم  – وـمٌٞمٕمتٝم٤م اعمرأة ًمقوع ُمراقم٤مة – إٓ أن اًمٜمٌل 

 ُمـ ومٞمف عم٤م ضمٝم٤مًدا وؾمامه اجلٝم٤مد، أٟمقاع أومْمؾ ورآه اجلٝم٤مد، ُمـ أومْمؾ طم٘مٝمـ ذم

 .واًمقـمـ إهؾ وُمٗم٤مرىم٦م ناًمٌد وأشمٕم٤مب اًمًٗمر وُمِم٘م٦م اًمٜمٗمس جم٤مهدة

، ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل قمغم اًمٜم٤ًمء ضمٝم٤مد؟ ىم٤مل:  ٕمـ قم٤مئِم٦موم

كعؿ، ظؾقفـ جفود، ٓ ؿتول ؾقف: احلٍ وافعؿرة()
(1)

. 

وسمٜم٤مء قمغم ُمراقم٤مة طم٤مل اعمرأة ووٕمٗمٝم٤م وـمٌٞمٕمتٝم٤م، واظمتٞم٤مر إومم ذم طم٘مٝم٤م 

حت٘مؼ ومٞمف  سملم ومْمٞمٚمتل اجلٝم٤مد، واحل٩م واًمٕمٛمرة، وم٢من إُمر يٜمًح٥م قمغم ُمـ

، ومٞمدظمؾ يؿ احل٩م قمغم اجلٝم٤مد ذم طمؼ اعمرأةإوص٤مف أو سمٕمْمٝم٤م اًمتل اىمتْم٧م شم٘مد

قمـ رؾمقل اهلل  ، ومٕمـ أيب هريرة ومٞمف اًمرضمؾ اًمْمٕمٞمػ واجل٤ٌمن وٟمحقمه٤م

  :وافعؿرة(ـػ، وادرأة: احلـر، وافضعقـ)جفود افؽبىم٤مل ٍ
(2)

.  

ء وم٘م٤مل: إين رضمؾ ضم٤ٌمن، ٓ أـمٞمؼ ًم٘م٤م ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل و

ىم٤مل: سمغم ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل:  )أؾال أدفؽ ظذ جفود ٓ ؿتول ؾقف؟(اًمٕمدو ىم٤مل: 

)ظؾقؽ بوحلٍ وافعؿرة(
(3)

. 

                                                           
(، وصححف إًم٤ٌمين ذم إرواء 21422(، وأمحد ذم اعمًٜمد )2317( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ذم اًمًٜمـ )7)

 .(327اًمٖمٚمٞمؾ )

(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم صحٞم  اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م 3313(، وأمحد )2121أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ) (2)

(7711.) 

 (.2271أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ) (4)
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: أي وىمد ؾمئؾ رؾمقل اهلل "ي٘مقل اًمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم: 

(، وؾمئؾ أي إقمامل أومْمؾ؟ وم٘م٤مل: بر افقافديـإقمامل أومْمؾ؟ وم٘م٤مل: )

، وهذا حٍ مزور(وم٘م٤مل: )وؾمئؾ أي إقمامل أومْمؾ؟  )افصالة ٕول وؿتفو(،

ضمقاب ًم١ًمال اًم٤ًمئؾ، ومٞمختص سمام يٚمٞمؼ سم٤مًم٤ًمئؾ ُمـ إقمامل، ٕهنؿ ُم٤م يم٤مٟمقا 

ي٠ًمًمقن قمـ إومْمؾ إٓ ًمٞمت٘مرسمقا سمف إمم ذي اجلالل، ومٙم٠من اًم٤ًمئؾ ىم٤مل: أي 

عمـ ًمف واًمدان يِمتٖمؾ سمؼممه٤م، وىم٤مل عمـ  )بر افقافديـ(إقمامل أومْمؾ زم؟ وم٘م٤مل: 

 )اجلفود دم شبقؾ اهلل(،ًمف قمـ أومْمؾ إقمامل سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف: ي٘مدر قمغم اجلٝم٤مد عم٤م ؾم٠م

وجي٥م اًمتٜمزيؾ  افصالة ظذ أول وؿتفو(،وىم٤مل عمـ يٕمجز قمـ احل٩م واجلٝم٤مد: )

"قمغم ُمثؾ هذا ًمئال يتٜم٤مىمض اًمٙمالم ذم اًمتٗمْمٞمؾ
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.11 – 7/11اٟمٔمر: ىمقاقمد إطمٙم٤مم ) (7)
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 الفزع الضابع 

 حتزي وكاصد الغارع

 

 

ودومع اعمْم٤مر قمٜمف ظم٤مًمّم٦م أو  ذع اهلل شمٕم٤ممم ؾم٤مئر إطمٙم٤مم عمّمٚمح٦م اإلٟم٤ًمن

٥م قمغم واعم٠مُمقل أن شمتح٘مؼ هذه اعمٕم٤مين واىمٕمٞم٤ًم ذم طمٞم٤مة اعمٙمٚمػ، وجيراضمح٦م، 

، طمتك شم١مدي هذه إطمٙم٤مم دوره٤م قمغم اًمقىم٤مئع ٕطمٙم٤مماعمٗمتل حترهي٤م قمٜمد شمٜمزيٚمف ا

إن اًمنميٕم٦م ُمٌٜم٤مه٤م وأؾم٤مؾمٝم٤م قمغم احلٙمؿ "ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ: وهم٤ميتٝم٤م ُمـ شمنميٕمٝم٤م، 

ذم اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد، وهل قمدل يمٚمٝم٤م، ورمح٦م يمٚمٝم٤م، وُمّم٤مًم  وُمّم٤مًم  اًمٕم٤ٌمد 

يمٚمٝم٤م، وطمٙمٛم٦م يمٚمٝم٤م4 ومٙمؾ ُم٠ًمًم٦م ظمرضم٧م قمـ اًمٕمدل إمم اجلقر، وقمـ اًمرمح٦م إمم 

٨م4 ومٚمٞم٧ًم ُمـ ٌٕمإمم اعمٗمًدة، وقمـ احلٙمٛم٦م إمم اًم وده٤م، وقمـ اعمّمٚمح٦م

"..اًمنميٕم٦م وإن أدظمٚم٧م ومٞمٝم٤م سم٤مًمت٠مويؾ
(1)

. 

سمّمقرة ُمٓمٚم٘م٦م جمردة ًمٙمقهن٤م خت٤مـم٥م  وعم٤م يم٤مٟم٧م إطمٙم٤مم شمتٜمزل قمغم إذه٤من

اإلٟم٤ًمن اعمٓمٚمؼ وم٢من شمٜمزيٚمٝم٤م قمغم اًمقىم٤مئع حتت٤مج إمم ُمراقم٤مة اًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م 

واعم١مصمرة ًمٚمٛمقازٟم٦م سملم احلٙمؿ وحمؾ احلٙمؿ عمٕمروم٦م ُمدى حت٘مؼ ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع قمغم 

 اًمقاىمٕم٦م.

وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م هل احلٙمؿ واعمّم٤مًم  اًمتل ذقم٧م إطمٙم٤مم ُمـ أضمؾ 

 ة اإلٟم٤ًمن ًمٚمًٕم٤مدة هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، وٟمٞمؾ أضمره٤م ذم أظمرة.حت٘مٞم٘مٝم٤م ذم طمٞم٤م

                                                           
 (.4/72إقمالم اعمقىمٕملم ) (7)
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ذم ُمٕمروم٦م ُمراد اًمِم٤مرع، وُمٕمروم٦م  وٓ أطمد أيمٛمؾ ُمـ اًمٜمٌل 

وأتؼوـؿ  )واهلل إين ٕخشوـؿ هللُم٘م٤مصده سمّمقرة ي٘مٞمٜمٞم٦م ىم٤مـمٕم٦م، ومٝمق اًم٘م٤مئؾ: 

...(فف
(1)

. 

وإذا يم٤من ُمـ قم٤مذ ؿمخًّم٤م ومؽمة ـمقيٚم٦م قمرف ُم٤م حيٌف، وُم٤م يٙمرهف، وًمق مل 

أقمرف سمٛم٘م٤مصد اًمِم٤مرع ُمـ  ح سمٌٕمض اجلزئٞم٤مت، وم٤مًمٜمٌل يٍم

 ضمٝم٦م يمقٟمف ُم١ميًدا سم٤مًمقطمل، وُمـ ضمٝم٦م اًمتّم٤مىمف سم٤مًمِم٤مرع وطمًٞم٤م وشمٌٚمٞمًٖم٤م وشمنميًٕم٤م.

وسم٤مًمت٤مزم وم٤معم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م واًمًٕمل ذم حت٘مٞم٘مٝم٤م يم٤مٟم٧م متثؾ ُمٌدأ قمٜمد اًمٜمٌل 

  ،وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من ومٝمق أقمٚمؿ سم٤مهلل، وسمٛمراده، وُم٘مّمقده

 سمخّمقصٝم٤م شمتح٘مؼ ذم شمٜمزيؾ احلٙمؿل قمغم اًمٜم٤مزًم٦م اًمتل ورد اًمٜمص اًمٗمتقى سم٤مًمقطم

وم٤مهلل طمٙمؿ ذم اًم٘مْمٞم٦م واعم٠ًمًم٦م سمام يٕمٚمؿ ُمّمٚمحتف  ،قمٚمٞمٝم٤م ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م

 قمغم اعمٙمٚمػ وقمغم ُم٤م يِم٤مهبٝم٤م ُمـ اعم٤ًمئؾ ذم وىم٤مئع أظمرى ٓطم٘م٦م.

أن حتري حت٘مٞمؼ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ٓ جيقز ذم وٓؿمؽ 

ٚمٛمٗمتل دم٤مهٚمف أو دم٤موزه، وم٢من احلٙمؿ مل ينمع إٓ عم٘مّمد جي٥م اقمت٤ٌمره، وإٓ ًم

 يم٤مٟم٧م اًمٗمتقى ٓ متثؾ اعمراد اإلهلل.

اقمت٤ٌمر حت٘م٘مٝم٤م ذم ويراقمل ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع  وىمد يم٤من اًمٜمٌل 

 اًمٗمت٤موى اًمتل يم٤من جيٞم٥م هب٤م اًم٤ًمئٚملم، ومٛمـ ذًمؽ:

 قمـ رضمؾ ٟمذر أن يٛمٌم إمم اًمٙمٕم٦ٌم، ومجٕمؾ هي٤مدي  ؾمئؾ ـ  7

                                                           
 (.1114أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)
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يرـى(إن اهلل فغـل ظـ تعذيى هذا كػسف وأمره أن )سملم رضمٚملم، وم٘م٤مل: 
(1)

. 

وُمٜم٤مؾم٦ٌم،  عم٤م يم٤من شمنميع إطمٙم٤مم واًمتٕم٤مًمٞمؿ عم٘م٤مصد وطمٙمؿ وهم٤مي٤مت ُمٕمتؼمة

ام ٓ ُمراد وهم٤مي٦م ًمدى اًمِم٤مرع وم٢من إًمزام اعمٙمٚمػ ٟمٗمًف سم وُمّم٤مًم  طم٘مٞم٘مٞم٦م فم٤مهرة

ُمِم٘م٦م ئمـ ص٤مطمٌٝم٤م وإٟمام ُمـ سم٤مب شمٕمذي٥م اًمٜمٗمس، وحتٛمٞمٚمٝم٤م ًمٚمنمع ذم ـمٚمٌف، 

ىمرسم٦م هلل، يٕمد دم٤موزًا ًمٚمٛمٕم٤مين اًمتل ُرؾمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمتنميٕم٤مت واًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديٜمٞم٦م، 

أسمٓمؾ هذا اًمٜمذر وًمق يم٤من ذم صقرة اًمٕم٤ٌمدة عمٜم٤موم٤مشمف  وًمذا وم٢من اًمٜمٌل 

 ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع.

 وُمٜمف اًمٜمٝمل قمـ اًمتٌتؾ ًمٙمقٟمف يٜم٤مذم يمٚمٞم٤ًم ُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتل طم٤مومٔم٧م قمٚمٞمٝم٤م ـ  2

رد رؾمقل اهلل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، ي٘مقل: )ٗمظ اًمٜمًؾ، ومٕمـ اًمنميٕم٦م وهق طم

 ٕمقن اًمتٌتؾ، وًمق أذن ًمف ٓظمتّمٞمٜم٤م(قمغم قمثامن سمـ ُمٔم
(2)

. 

 ،٤م إمم قم٤ٌمدة اهللوشمرك اًمٜمٙم٤مح اٟم٘مٓم٤مقمً  ،هق آٟم٘مٓم٤مع قمـ اًمٜم٤ًمء :اًمتٌتؾو

ووم٤مـمٛم٦م اًمٌتقل ٟٓم٘مٓم٤مقمٝمام قمـ ٟم٤ًمء  ،وُمٜمف ُمريؿ اًمٌتقل ،اًم٘مٓمع :وأصؾ اًمٌتؾ

ُمٜم٘مٓمٕم٦م قمـ  :أي ،وُمٜمف صدىم٦م سمتٚم٦م ،وومْمال ورهم٦ٌم ذم أظمرة زُم٤مهنام ديٜم٤م

 ،هق شمرك ًمذات اًمدٟمٞم٤م وؿمٝمقاهت٤م :اًمتٌتؾ :ىم٤مل اًمٓمؼمى .شمٍمف ُم٤مًمٙمٝم٤م

هن٤مه  :ُمٕمٜم٤مه (رد قمٚمٞمف اًمتٌتؾ) :وىمقًمف .وآٟم٘مٓم٤مع إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمتٗمرغ ًمٕم٤ٌمدشمف

قمـ
(3)

. 

                                                           
 (.4417(، وأسمق داود )1117أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.7312(، وُمًٚمؿ )1114أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)

 (.2/7121حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل شمٕمٚمٞمؼ قمغم ُمًٚمؿ ) (4)



  

 007 

 قمثامن سمـ سمٕم٨م إمم ، أن اًمٜمٌل  قمـ قم٤مئِم٦موـ  4

ؾمقل واهلل ي٤م ر .، ىم٤مل: ٓ)يو ظثامن، أرؽبً ظـ شـتل(ءه، وم٘م٤مل: ُمٔمٕمقن، ومج٤م

ؾنين أكوم وأصع، وأصقم وأؾطر، وأكؽح )اهلل، وًمٙمـ ؾمٜمتؽ أـمٚم٥م، ىم٤مل: 

و، وإن فضقػؽ ظؾقؽ حؼو، افـسوء، ؾوتؼ اهلل يو ظثامن، ؾنن ٕهؾؽ ظؾقؽ حؼً 

سؽ ظؾقؽ حؼو، ؾصؿ وأؾطر، وصؾ وكؿ(وإن فـػ
(1)

. 

: قمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم، أٟمف اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م وشم١ميمد هذا إُمر أم 

ـ اًمتٌتؾ، ومام دظمؾ قمغم أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م، ىم٤مل: ىمٚم٧م: إين أريد أن أؾم٠مًمؽ قم

َِا َوىََلدْ }ي٘مقل:  ومال شمٗمٕمؾ، أُم٤م ؾمٛمٕم٧م اهلل شمريـ ومٞمف؟ ىم٤مًم٧م: ) ْرَشيْ
َ
 أ

َْ  ُرُشاًل  َِا َرْتيَِم  ٌِ ًْ  وََسَؽيْ ُٓ َ ْزَواًسا ل
َ
ي ثً  أ ومال شمتٌتؾ( [42]اًمرقمد: { َوُذرِّ

(2)
. 

آظمر وم٘م٤مل: أظمؼمين سمٕمٛمؾ يدظمٚمٜمل اجلٜم٦م  رضمٌؾ  وؾم٠مًمف ـ  3

تعبد اهلل وٓ تؼك بف صقئو، وتؼقؿ افصالة، وتمدي ) :ويٌٕمدين ُمـ اًمٜم٤مر، وم٘م٤مل

افرحؿ(افزـوة، وتصؾ 
(3)

. 

ُمـ ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع اًمتٞمًػم، واًمتًٝمٞمؾ وقمدم احلرج عمّمٚمح٦م اًمدوام قمغم 

ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس ومقق ـم٤مىمتٝم٤م ُمآًمف آٟم٘مٓم٤مع ٤مع، ٕن إدة واًمٓم٤مقم٦م، وقمدم آٟم٘مٓماًمٕم٤ٌم

خذوا مـ افعؿؾ مو )ىم٤مل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: وٓؿمؽ، وًمذًمؽ 

اهلل مو داوم ظؾقف  إػ ظاملأحى إ، وإن قؼقن: ؾنن اهلل فـ يؿؾ حتك متؾقاتط

                                                           
 (.7413أظمرضمف أسمق داود ) (7)

 (.4271أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ) (2)

 (.74(، وُمًٚمؿ )7431أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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صوحبف وإن ؿؾ(
(1)

)إن اهلل حيى ًم٘مّمد ذم اًمٕمٛمؾ وأٟمف ُمٌٚمغ، وىم٤مل: ، وأُمر سم٤م

 إمر ـؾف(افرؾؼ دم
(2)

ظمقوم٤م ُمـ  اًمٕمٜمػ واًمتٕمٛمؼ واًمتٙمٚمػ واًمتِمديد4 ، ويمره

ٔا}: اهلل شمٕم٤ممم آٟم٘مٓم٤مع، وىم٤مل ٍُ ن   َواْؼيَ
َ
ًْ  أ ِ  َرُشَٔل  ذِيُس ْٔ  اّلل  َ ًْ  ل  ِِف  يُِطيُؽُس

ََ  َنرِْيٍ  ْمرِ  ٌِ
َ
ًْ  اْْل [، ورومع قمٜم٤م اإلس اًمذي يم٤من قمغم 1]احلجرات: {ىََؽِِخُّ

 اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٜم٤م.

ػ قمٚمٞمٝم٤م، ـــ٤مرع ذم إقمامل دوام اعمٙمٚمـــُمـ ُم٘مّمقد اًمِم"ٌل: ي٘مقل اًمِم٤مـم

ََ  22 اْلَْطيِّنيَ  إِل  }واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ واو ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ي ِ ًْ  اَّل   لََعَ  ُْ
 ًْ ِٓ ِ ٔنَ  َضاَلح ٍُ ِ "[..24-22]اعمٕم٤مرج:  {َدائ

(3)
. 

قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو إمم اًمٓمريؼ  وٕضمؾ ذًمؽ أرؿمد اًمٜمٌل 

ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع وٓ يٜم٘مٓمع قمٜمف ذم اًمٓمريؼ، وذًمؽ طمٞمٜمام اًمقؾمط اًمذي يتح٘مؼ سمف 

 :وم٘م٤مل: أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل (،دم صفر) :ؾم٠مًمف: ذم يمؿ أىمرأ اًم٘مرآن؟ وم٘م٤مل

وم٘م٤مل:  ،(دم مخس ظؼة) :وم٘م٤مل: أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل (،دم ظؼيـ)

دم ) :وم٘م٤مل: أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ، ىم٤مل (،دم ظؼة) :أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ ىم٤مل

ٓ يػؼف افؼرآن مـ ؿرأه دم أؿؾ مـ ) :ل: أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ، ىم٤ملىم٤م (مخس

(ثالث
(4)

. 

                                                           
 (.122(، وُمًٚمؿ )1217أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.2711ؿ )(، وُمًٚم1123أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)

 (.2/311اعمقاوم٘م٤مت ) (4)

 (.1131أظمرضمف أمحد ) (3)
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وم٢من ُم٘مّمقد شمالوة اًم٘مرآن شمدسمره وشمٗمٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمف، وشمٕم٘مٚمٝم٤م ًمٞمحًـ وم٘مٝمٝم٤م، 

واُمتث٤مهل٤م وآقمت٤ٌمر هب٤م، وم٢مذا دم٤موز اًمقىم٧م اعمٛمٙمـ حلّمقل ذًمؽ أصٌ  اعمرور 

 قمٚمٞمف ٓ حي٘مؼ اًمٖم٤مي٦م سمؾ جمرد هد ظم٤مل قمـ اًمٗم٤مئدة.

اًم٤ًمئؾ إمم يمٚمٞم٤مت ذقمٞم٦م، وىمٞمؿ قمٚمٞم٤م  ا يم٤من إرؿم٤مد اًمٜمٌل وًمذ

حت٘مؼ ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع ُمـ ظمالل شمٓمٌٞم٘مٝم٤م، ويتح٘مؼ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ذم اعمٙمٚمػ 

 سمتٞمًػمه٤م، وسم٤مًمدوام قمٚمٞمٝم٤م، سمخالف ُم٤م ًمق يم٤من اًمتقضمٞمف إمم ضمزئٞم٤مت يمثػمة.
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 لفزع الثاوَا 

 وزاعاة املآلت وٌتائج التصزفات

 

 

، وحتّمٞمؾ اعمّم٤مًم  ودرء اعمٗم٤مؾمد اًمتل ذع اًمِم٤مرع ري ُم٘مّمقدرهمؿ أن حت

، إٓ أن هذا ٓ يٙمٗمل أُمر ُمٝمؿ ذم آضمتٝم٤مد واًمٗمتقى ٕضمٚمٝم٤م احلٙمؿ ضمٚم٤ًٌم ودومٕم٤مً 

اعم٘م٤مصد أصمر هذه طمتك يتؿ اًمت٠ميمد ُمـ اؾمتٌ٘م٤مء حلًـ اًمتٜمزيؾ ًمٚمٗمتقى قمغم اًمقىم٤مئع 

اًمِم٤مرع ذم اعمآل ؾمقاء  ٘مّمقدذم صم٤مين احل٤مل، واًمت٠ميمد ُمـ قمدم سمروز آصم٤مر ُمٜم٤مومٞم٦م عم

 شمٗمقي٧م ُمّمٚمح٦م أيمؼم أو ضمٚم٥م ُمٗمًدة أقمٔمؿ. أيم٤من

ف وشمٍموم٤مشمف صٞم٤مٟم٦م عم٘م٤مصد ذم ومت٤موي ًمٜمٌل وهذا هق ُم٤م اٟمتٝمجف ا

 اًمنميٕم٦م ُمـ آٟمخرام قمـ اهلدف اعمرؾمقم هل٤م.

ُمـ طمّمقل اعمّمٚمح٦م اًمتل ذع  اًمٜمٔمر ذم اعمآٓت شمرضمع إمم اًمت٠ميمدوطم٘مٞم٘م٦م 

ُمـ أي آصم٤مر ضم٤مٟمٌٞم٦م ذم صم٤مين احل٤مل، واقمت٤ٌمر هذه احلٙمؿ ٕضمؾ حت٘مٞم٘مٝم٤م، واًمت٠ميمد 

 أصم٤مر ذم إُمْم٤مء احلٙمؿ، أو إي٘م٤مومف ًمٚمٌح٨م قمـ ُم٤م يٜم٤مؾم٥م احل٤مل اًم٘م٤مئٛم٦م.

اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل شمٗمٞمد ذم حت٘مٞمؼ  هذا ويٕمد وم٘مف اعمآٓت ُمـ أسمرز إدوات

اعم٘مّمد اًمنمقمل وصمٛمرات شمٓمٌٞم٘مف  اٟمًج٤مم إصؾ اًمنمقمل واًمقاىمع اًمٕمٛمكم، أو

 ٤م دون ٝمــوواىمٕمٞمت ق ُمـ أهؿ إصقل اًمتل شمٕمٙمس طمٞمقي٦م اًمنميٕم٦مذم اًمقاىمع، وه
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أن شمٗم٘مد ُمٌدئٞمتٝم٤م وهم٤مي٤مهت٤م
(1)

. 

يمام ي٘مقم وم٘مف اعمآٓت سم٤مًمٙمِمػ قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م اًمٕمْمقي٦م سملم إطمٙم٤مم 

اًمنمقمٞم٦م إصٚمٞم٦م، واًمقاىمع اعمتٖمػم، ُمـ ظمالل ُم٤م يتٞمحف اؾمتجالء ُم٘م٤مصد 

ؼ سملم ٟمّمقص اًمنميٕم٦م اًمنميٕم٦م ُمـ أصقل ًمٚمٛمقازٟم٦م، وىمقاقمد ًمٚمتٜمًٞم

وأطمٙم٤مُمٝم٤م، وسملم طِمٙمِٛمٝم٤م وهم٤مي٤مهت٤م وُم٘م٤مصده٤م ُمـ ظمالل اًمتٓمٌٞمؼ ذم واىمع 

 اًمٜم٤مس.

اًمٜمٔمر ذم ُمآٓت إومٕم٤مل ُمٕمتؼم ُم٘مّمقد ذقًم٤م، "ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل: 

يم٤مٟم٧م إومٕم٤مل ُمقاوم٘م٦م أو خم٤مًمٗم٦م، وذًمؽ أن اعمجتٝمد ٓ حيٙمؿ قمغم ومٕمؾ ُمـ 

م أو سم٤مإلطمج٤مم إٓ سمٕمد ٟمٔمره إمم ُم٤م ي١مول إومٕم٤مل اًمّم٤مدرة قمـ اعمٙمٚمٗملم سم٤مإلىمدا

إًمٞمف ذًمؽ اًمٗمٕمؾ، ُمنموقًم٤م عمّمٚمح٦م ومٞمف شمًتجٚم٥م، أو عمٗمًدة شمدرأ، وًمٙمـ ًمف ُمآل 

قمغم ظمالف ُم٤م ىمّمد ومٞمف، وىمد يٙمقن همػم ُمنموع عمٗمًدة شمٜمِم٠م قمٜمف أو ُمّمٚمح٦م 

شمٜمدومع سمف، وًمٙمـ ًمف ُمآل قمغم ظمالف ذًمؽ، وم٢مذا أـمٚمؼ اًم٘مقل ذم إول 

ى اؾمتجالب اعمّمٚمح٦م  ومٞمف إمم اعمٗمًدة شم٤ًموي اعمّمٚمح٦م أو سم٤معمنموقمٞم٦م، ومرسمام أد

شمزيد قمٚمٞمٝم٤م، ومٞمٙمقن هذا ُم٤مٟمًٕم٤م ُمـ إـمالق اًم٘مقل سم٤معمنموقمٞم٦م  ويمذًمؽ إذا أـمٚمؼ 

اًم٘مقل ذم اًمث٤مين سمٕمدم ُمنموقمٞم٦م رسمام أدى اؾمتدوم٤مع اعمٗمًدة إمم ُمٗمًدة شم٤ًموي أو 

 ٥م ــصٕمٝمد ــشمزيد، ومال يّم  إـمالق اًم٘مقل سمٕمدم اعمنموقمٞم٦م وهق جم٤مل ًمٚمٛمجت

                                                           
 .اًمٕمثامين اًمديـ شم٘مل  –ُمٗمٝمقم اعمآٓت  (7)



  

 022 

"قد اًمٖم٥م، ضم٤مر قمغم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦ماعمقرد، إٓ أٟمف قمذب اعمذاق حمٛم
(1)

. 

وُمٜمٝم٩م اًمٜمٔمر ذم اعمآٓت ُمـ اعمٜم٤مه٩م اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اًمتنميع اإلؾمالُمل 

 وامًٟم٤م ًمرقم٤مي٦م اعمّمٚمح٦م وقمدم اٟمخراُمٝم٤م.

 ؾؿـ إدفي افتل يستدل هبو مـ افؼرآن افؽريؿ ٓظتبور ادآل: 

َ }ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َْ ُدوِن اَوَل ت ٌِ ََ يَْدُؼَٔن  ِي ٔا اَّل  ٔا ا هللُصتُّ َؼْدًوا  هللفَيَُصتُّ
 ًٍ ي٘مقل شمٕم٤ممم ٟم٤مهًٞم٤م ًمرؾمقًمف "[. ي٘مقل اسمـ يمثػم: 712أي٦م ]إٟمٕم٤مم: {ةَِغْْيِ ِؼْي

  واعم١مُمٜملم قمـ ؾم٥م آهل٦م اعمنميملم، وإن يم٤من ومٞمف ُمّمٚمح٦م، إٓ أٟمف

سم٥ًم إًمف اعم١مُمٜملم، وهق يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمٗمًدة أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م، وهل ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمنميملم 

"اهلل ٓ إًمف إٓ هق.
(2)

. 
 

 ومـ افسـي:

ؾ ىمٞم)إن مـ أـز افؽبوئر أن يؾعـ افرجؾ وافديف(، : ـ ىمقًمف  7

)يسى افرجؾ أبو افرجؾ اًمرضمؾ واًمديف؟ ىم٤مل:  ي٤م رؾمقل اهلل: ويمٞمػ يٚمٕمـ

ؾقسى أبوه، ويسى أمف ؾقسى أمف(
(3)

 . 

ذرائع، وأن ُمـ آل ومٕمٚمف إمم هذا احلدي٨م أصؾ ذم ىمٓمع اًم"اسمـ سمٓم٤مل:  ىم٤مل

 حمرم وإن مل ي٘مّمده ومٝمق يمٛمـ ىمّمده وشمٕمٛمده ذم اإلصمؿ، أٓ شمرى أٟمف 

                                                           
 (.1/711اعمقاوم٘م٤مت ) (7)

 (.4/473شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٕيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم ) (2)

 (.731)(، وُمًٚمؿ 1314أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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هنك أن يٚمٕمـ اًمرضمؾ واًمديف؟ ومٙم٤من فم٤مهر هذا أن يتقمم آسمـ ًمٕمٜمٝمام سمٜمٗمًف، ومٚمام 

أٟمف إذا ؾم٥م أسم٤م اًمرضمؾ وؾم٥م اًمرضمؾ أسم٤مه وأُمف، يم٤من يمٛمـ  أظمؼم اًمٜمٌل 

ومٕمؾ اسمٜمف يمٚمٕمٜمف ذم اعمٕمٜمك4 ٕٟمف يم٤من ؾمٌٌف،  شمقمم ذًمؽ سمٜمٗمًف، ويم٤من ُم٤م آل إًمٞمف

َْ ُدوِن ا}وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌِ ََ يَْدُؼَٔن  ِي ٔا اَّل  ٔا ا هللَوَل تَُصتُّ َؼْدًوا  هللفَيَُصتُّ
 ًٍ [، وهذه ُمـ إطمدى آي٤مت ىمٓمع اًمذرائع ذم يمت٤مب اهلل 712]إٟمٕم٤مم: {ةَِغْْيِ ِؼْي

ََ }شمٕم٤ممم. واًمث٤مٟمٞم٦م:  - ِي ا اَّل  َٓ حُّ
َ
َِايَا أ ٔا َراِؼ ُ ٔا َل َتُلٔل ُِ ٌَ [، 713]اًمٌ٘مرة:{ ل

َ  }واًمث٤مًمث٦م:  ِٓ ِ َْ زِينَخ ٌِ ا ُُيِْفنَي  ٌَ  ًَ َ  َِلُْؽيَ ِٓ رُْسيِ
َ
ََ ةِأ ْب { َوَل يَْْضِ

"[47]اًمٜمقر:
(1)

. 

ُمآهل٤م اًمٗمرض  ًمٌٕمض اعمٜمدوسم٤مت4 ظمِمٞم٦م أن يٙمقن ـ شمريمف  2

صغم  ًجد سمٕمد أنومٞمٕمجز اًمٜم٤مس قمـ اًم٘مٞم٤مم هب٤م، وم٘مد شمرك صالة اًمؽماوي  ذم اعم

هبؿ صمالث ًمٞم٤مل، وذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمراسمٕم٦م اُمتأل اعمًجد وسمدأ اًمٜم٤مس يٓمٚمٌقن ظمروضمف، 

)ؾنكف مل خيػ ظع صلكؽؿ افؾقؾي، وفؽـل خشقً أن اًمّم٤ٌمح ظمٓم٥م ىم٤مئاًل:  وذم

افؾقؾ ؾتعجزوا ظـفو( تػرض ظؾقؽؿ صالة
(2)

ؾمٜم٦م  ، ورسمام شمرك 

ًمٞمدع  قل اهلل إن يم٤من رؾم"أم اعم١مُمٜملم:  اًمْمحك طمتك ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م

اًمٕمٛمؾ، وهق حي٥م أن يٕمٛمؾ سمف ظمِمٞم٦م أن يٕمٛمؾ سمف اًمٜم٤مس، ومٞمٗمرض قمٚمٞمٝمؿ، وُم٤م 

"ؾمٌح٦م اًمْمحك ىمط وإين ٕؾمٌحٝم٤م ؾمٌ  رؾمقل اهلل 
(3)

 . 

                                                           
 (.734 – 3/732سمـ سمٓم٤مل أيب احلًـ قمكم سمـ ظمٚمػ )ذح صحٞم  اًمٌخ٤مرى، ٓاٟمٔمر:  (7)

 (.117)(، وُمًٚمؿ 323أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)

 (.172)(، وُمًٚمؿ 7722أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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)فقٓ أن أصؼ ظذ أمتل ٕمرهتؿ : وُمـ إُمثٚم٦م أيًْم٤م ىمقًمف 

بوفسقاك ظـد ـؾ صالة(
(1)

. 

ًمٞمحّمؾ  ذع ُٕمتف إجي٤مب إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر 4أن اًمٜمٌل ـ   4

سم٢مٟمٙم٤مره ُمـ اعمٕمروف ُم٤م حيٌف اهلل ورؾمقًمف، وم٢مذا يم٤من إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر يًتٚمزم ُم٤م هق 

أٟمٙمر ُمٜمف وأسمٖمض إمم اهلل ورؾمقًمف وم٢مٟمف ٓ يًقغ إٟمٙم٤مره، وإن يم٤من اهلل يٌٖمْمف 

يرى سمٛمٙم٦م أيمؼم اعمٜمٙمرات   ويٛم٘م٧م أهٚمف .... وىمد يم٤من رؾمقل اهلل 

وٓ يًتٓمٞمع شمٖمٞمػمه٤م
(2)

. 

 :تزز مراظوة ادآل ظـد افـبل  ؾؿـ هذه افؼضويو افتل

: )أمل ٤مدة سمٜم٤مء اًمٙمٕم٦ٌمـــذم ؿم٠من إقم ًمٕم٤مئِم٦م  ىمقًمف  ـ 7

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل  واؿتكوا ظـ ؿقاظد إبراهقؿ(، تري أن ؿقمؽ بـقا افؽعبي

)فقٓ حدثون ؿقمؽ بوفؽػر(ىم٤مل:  اهلل، أٓ شمرده٤م قمغم ىمقاقمد إسمراهٞمؿ؟
(3)

، ومٝمذا 

قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٔمر عمآًمف اعمتٛمثؾ ذم ٟمٗمقر  مل ي٘مدمقمٛمؾ ُمنموع وُمٓمٚمقب، ًمٙمـ اًمرؾمقل 

شمرك "طمجر ىم٤مقمدة:  اًمٕمرب ُمـ اإلؾمالم، وًمذًمؽ اؾمتٜمت٩م ُمٜمف احل٤مومظ اسمـ

اعمّمٚمح٦م4 ُٕمـ اًمقىمقع ذم اعمٗمًدة، وُمٜمف شمرك إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر4 ظمِمٞم٦م اًمقىمقع ذم 

ًٓ ُم٤م مل ــؿ وًمق يم٤من ُمٗمْمــأٟمٙمر ُمٜمف، وأن اإلُم٤مم يًقس رقمٞمتف سمام ومٞمف إصالطمٝم  ق

                                                           
 (.221أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.4/72( اٟمٔمر: إقمالم اعمقىمٕملم )2)

 (.7444)(، وُمًٚمؿ 7124أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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"رًُم٤م يٙمـ حم
(1)

. 

افـوس أن حمؿًدا يؼتؾ  ٓ يتحدثقمـ اعمٜم٤موم٘ملم: ) ـ ىمقًمف  4

(أصحوبف
(2)

وومٞمف شمرك سمٕمض إُمقر اعمخت٤مرة واًمّمؼم قمغم سمٕمض ". ىم٤مل اًمٜمقوي: 

"اعمٗم٤مؾمد ظمقوًم٤م ُمـ أن شمؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمٗمًدة أقمٔمؿ ُمٜمف
(3)

. 

ٕصح٤مسمف عم٤م أرادوا أن يٜمٝمروا إقمرايب اًمذي يم٤من  ىمقًمف ـ  3

)ٓ تزرمقه(اعمًجد:  يٌقل ذم
(4)

أي: ٓ شمقىمٗمقه، وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُمٗمًدة سمقل  

ذم شمٜمجٞمس ضمزء ُمـ طمرم اعمًجد، وم٢من إي٘م٤مومف ؾمٞم١مدي  إقمرايب اًمقاىمٕم٦م حمدودة

ؾمٞمٜمجًٝم٤م ومْماًل قمـ ضمًٛمف وصمٞم٤مسمف، ورسمام  إمم ُمٗمًدة أيمؼم يمتقؾمع إُم٤ميمـ اًمتل

 شمرشم٥م قمغم ذًمؽ رضر صحل سم٤مًمغ. 

ؿ اًميريـ سم٤مطمتامل ـــوومٞمف دومع أقمٔم": -قمغم احلدي٨م  ُمٕمٚمً٘م٤م -ىم٤مل اًمٜمقوي 

")دظقه(:  أظمٗمٝمام، ًم٘مقًمف
(5)

. 

ظمؼم رؾمقل اهلل أُ ىم٤مل:  – -ـ قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  1

  أين أىمقل: واهلل ٕصقُمـ اًمٜمٝم٤مر، وٕىمقُمـ اًمٚمٞمؾ ُم٤م قمِم٧م. وم٘م٤مل

وم٘مٚم٧م ًمف: ىمد ىمٚمتف، سم٠ميب  (أكً افذي ؿؾً ذفؽ؟) :رؾمقل اهلل 

                                                           
 (.7/221ي ، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين )ومت  اًم٤ٌمري ذح صحٞم  اًمٌخ٤مراٟمٔمر:  (7)

 (.2123)(، وُمًٚمؿ 3311أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)

-71/742اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞم  ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ٕيب زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي ) (4)

743.) 

 (.223)(، وُمًٚمؿ 1121أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (3)

 (.4/737ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞم  ُمًٚمؿ ) (1)
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ؾنكؽ ٓ تستطقع ذفؽ. ؾصؿ وأؾطر، وؿؿ وكؿ. وصؿ مـ ) أٟم٧م وأُمل. وم٘م٤مل:

. ىمٚم٧م: وم٢مين (افشفر ثالثي أيوم ؾنن احلسـي بعؼ أمثوهلو. وذفؽ مثؾ صقوم افدهر

ىمٚم٧م: أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ  .(ؾصؿ يقمو وأؾطر يقمغ)أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ. ىم٤مل: 

وهق أؾضؾ  ، ؾذفؽ مثؾ صقوم داود،وو وأؾطر يقمً ؾصؿ يقمً )ذًمؽ. ىم٤مل: 

(ٓ أؾضؾ مـ ذفؽ)وم٘مٚم٧م: إين أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ. ىم٤مل:  .(مافصقو
(1)

. وذم 

صؿ يقمو وأؾطر  -صطر افدهر   -قم ؾقق صقم أخل داود ـٓ ص): ٦مـــرواي

(ويقمً 
(2)

. 

وإىمرب قمٜمدي: أن جيرى قمغم فم٤مهر احلدي٨م ذم "ي٘مقل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: 

ّم٤مًم  ، واًم٥ًٌم ومٞمف: أن إومٕم٤مل ُمتٕم٤مرو٦م اعم- -شمٗمْمٞمؾ صٞم٤مم داود 

 واعمٗم٤مؾمد.

ا، وإذا شمٕم٤مرو٧م اعمّم٤مًم  ًمٜم٤م وٓ ُمًتحًي  وًمٞمس يمؾ ذًمؽ ُمٕمٚمقُم٤مً 

واعمٗم٤مؾمد، ومٛم٘مدار شم٠مصمػم يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م ذم احل٨م واعمٜمع همػم حم٘مؼ ًمٜم٤م. وم٤مًمٓمريؼ 

طمٞمٜمئذ أن ٟمٗمقض إُمر إمم ص٤مطم٥م اًمنمع، وٟمجري قمغم ُم٤م دل قمٚمٞمف فم٤مهر 

ْم٤مء اًم٘م٤مقمدة ًمزي٤مدة إضمر اًمٚمٗمظ ُمع ىمقة اًمٔم٤مهر هٝمٜم٤م. وأُم٤م زي٤مدة اًمٕمٛمؾ واىمت

سمًٌٌف: ومٞمٕم٤مروف اىمتْم٤مء اًمٕم٤مدة واجلٌٚم٦م ًمٚمت٘مّمػم ذم طم٘مقق يٕم٤مروٝم٤م اًمّمقم 

اًمدائؿ، وُم٘م٤مدير ذًمؽ اًمٗم٤مئ٧م ُمع ُم٘م٤مدير ذًمؽ احل٤مصؾ ُمـ اًمّمقم همػم ُمٕمٚمقم 

                                                           
 (.7713)(، وُمًٚمؿ 7311رضمف اًمٌخ٤مري )أظم (7)

 (.7713)(، وُمًٚمؿ 7321أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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حيٛمؾ قمغم أٟمف ٓ ومقىمف ذم  قق صقم داود(ٓ صقم ؾ)  – -ًمٜم٤م. وىمقًمف 

"اًمٗمْمٞمٚم٦م اعمًئقل قمٜمٝم٤م..
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.42-2/47إطمٙم٤مم اإلطمٙم٤مم ) (7)
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 لفزع التاصعا 

 اعتبار صد الذرائع

 

 

 تعريػ افذرائع فغي:

واًم٥ًٌم إمم اًمٌمء، وىمد شمذرع  اًمذرائع: مجع ذريٕم٦م، واًمذريٕم٦م: اًمقؾمٞمٚم٦م

ومالن سمذريٕم٦م أي شمقؾمؾ
(1)

. 

 

 افذرائع دم آصطالح:

ًمٚمذرائع ذم اصٓمالح اًمٕمٚمامء شمٕمريٗم٤مت قمّدة شمدور قمغم ُمٕمٜمك واطمد هق: 

يٗميض إمم حمّرم أو ُم٘مّمد ممٜمقع اًمٗمٕمؾ اعمنموع اًمذي
(2)

. 

: اًمتقؾمؾ سمام هق ُمّمٚمح٦م إمم طم٘مٞم٘متٝم٤م" وم٘مد قمرومٝم٤م اًمِم٤مـمٌل سم٘مقًمف:

"ُمٗمًدة
(3)

. 

قم٤ٌمرة قمـ أُمر همػم ممٜمقع ذم ٟمٗمًف، خي٤مف ُمـ "وقمرومٝم٤م اًم٘مرـمٌل سم٘مقًمف: 

"ارشمٙم٤مسمف اًمقىمقع ذم ممٜمقع
(4)

. 

                                                           
 (.227(، حمت٤مر اًمّمح٤مح )ص321(، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص1/41ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (7)

 (.1/712اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (2)

 (.1/724اعمقاوم٘م٤مت ) (4)

 (.12 – 2/11٘مرـمٌل )شمٗمًػم اًم (3)
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هب٤م إمم  هل اعم٠ًمًم٦م اًمتل فم٤مهره٤م اإلسم٤مطم٦م، ويتقصؾ"وقمرومٝم٤م اًم٤ٌمضمل سم٠مهن٤م: 

"ومٕمؾ اعمحٔمقر
(1)

. 

 دم اظتبور شد افذرائع: وممو ورد ظـ افـبل 

ىمدم وومد قمٌد اًم٘مٞمس قمغم رؾمقل اهلل ) قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل:ـ  7

 ،ومٜمٝم٤مهؿ قمـ اًمدسم٤مء واًمٜم٘مػم واحلٜمتؿ، وم٠ًمًمقه قمـ إذسم٦م)
(2)

. 

)مـ افؼقم؟ أو مـ ىم٤مل:  إن وومد قمٌد اًم٘مٞمس عم٤م أشمقا اًمٜمٌل ـ  2

، أو بوفقؾد، ؽر خزايو وٓ كدامك(مرحبو بوفؼقم، )ىم٤مًمقا: رسمٞمٕم٦م. ىم٤مل:  افقؾد؟(

وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٠مشمٞمؽ إٓ ذم اًمِمٝمر احلرام، وسمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ 

هذا احلل ُمـ يمٗم٤مر ُمي، ومٛمرٟم٤م سم٠مُمر ومّمؾ، ٟمخؼم سمف ُمـ وراءٟم٤م، وٟمدظمؾ سمف 

رهؿ: سم٤مإليامن هؿ قمـ أرسمع، أُماجلٜم٦م، وؾم٠مًمقه قمـ إذسم٦م: وم٠مُمرهؿ سم٠مرسمع، وهن٤م

ىم٤مًمقا: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل:  )أتدرون مو اإليامن بوهلل وحده(سم٤مهلل وطمده، ىم٤مل: 

ا رشقل اهلل، وإؿوم افصالة، وإيتوء افزـوة، صفودة أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمؿًد )

قمـ احلٜمتؿ )وهن٤مهؿ قمـ أرسمع:  مضون، وأن تعطقا مـ ادغـؿ اخلؿس(وصقوم ر

(ء واًمٜم٘مػم واعمزوم٧مواًمدسم٤م
(3)

. 

 ل اعمزوم٧م وهق اعم٘مػم ــرقم٦م وهـاحلٜمتٛم٦م وهل اجلرة وهنك قمـ اًمدسم٤مء وهل اًم٘م

                                                           
 (.131 – 123إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ًمٚم٤ٌمضمل )ص (7)

 ( واًمٚمٗمظ ًمف.7331(، وُمًٚمؿ )7432أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)

 (.14أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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وقمـ اًمٜم٘مػم وهل اًمٜمخٚم٦م اعمٜم٘مقرة سم٘مرا
(1)

. 

: قمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ـ و 4

ا هنقتؽؿ ظـ افـبقذ إٓ دم شؼوء، ؾوذبقا دم إشؼقي ـؾفو، وٓ تؼبق)

(مسؽرا
(2)

. 

...وم٘مّمد هلؿ إمم اًمٔمروف اًمتك يم٤مٟمقا يتذرقمقن ومٞمٝم٤م إمم "اسمـ سمٓم٤مل: ي٘مقل 

سمٕمد هذا عم٤م  اًمًٙمر إلهاع اًمٜمٌٞمذ إمم اًمًٙمر ومٞمٝم٤م، وٟمًخ ذًمؽ 

"أُمـ ُمٜمٝمؿ اًمتذرع إمم اًمدسم٤مء واعمزوم٧م..
(3)

. 

وىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اًمداودى: اًمٜمٝمك قمـ إوقمٞم٦م إٟمام يم٤من ىمٓمًٕم٤م ًمٚمذريٕم٦م، ومٚمام  "

اكتبذوا، : ): إٟم٤م ٓ ٟمجد سمدا ُمـ آٟمٌت٤مذ ومٞمٝم٤م ىم٤مل ا ًمٚمٜمٌك ىم٤مًمق

. ويمذًمؽ يمؾ هنك يم٤من سمٛمٕمٜمك اًمتٓمرق إمم همػمه يً٘مط قمٜمد (وـؾ مسؽر حرام

"اًميورة
(4)

. 

وأُم٤م ُمٕمٜمك اًمٜمٝمل قمـ هذه إرسمع ومٝمق أٟمف هنك قمـ آٟمت٤ٌمذ ومٞمٝم٤م وهق أن "

نمب وإٟمام ظمّم٧م جيٕمؾ ذم اعم٤مء طم٤ٌمت ُمـ متر أو زسمٞم٥م أو ٟمحقمه٤م ًمٞمحٚمق وي

هذه سم٤مًمٜمٝمل ٕٟمف ينع إًمٞمف آؾمٙم٤مر ومٞمٝم٤م ومٞمّمػم طمراُم٤م ٟمج٤ًم وشمٌٓمؾ ُم٤مًمٞمتف 

ومٜمٝمك قمٜمف عم٤م ومٞمف ُمـ إشمالف اعم٤مل وٕٟمف رسمام ذسمف سمٕمد إؾمٙم٤مره ُمـ مل يٓمٚمع قمٚمٞمف 

                                                           
 (.2/71آؾمتذيم٤مر ) (7)

 (.311( أظمرضمف ُمًٚمؿ )2)

 (.1/212ذح صحٞم  اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل ) (4)

 (.11-1/11( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )3)
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ومل يٜمف قمـ آٟمت٤ٌمذ ذم أؾم٘مٞم٦م إدم سمؾ أذن ومٞمٝم٤م ٕهن٤م ًمرىمتٝم٤م ٓ خيٗمك ومٞمٝم٤م اعمًٙمر 

٘مٝم٤م هم٤مًم٤ٌم صمؿ إن هذا اًمٜمٝمل يم٤من ذم أول إُمر صمؿ ٟمًخ سمؾ إذا ص٤مر ُمًٙمرا ؿم

ىم٤مل يمٜم٧م هنٞمتٙمؿ قمـ آٟمت٤ٌمذ  أن اًمٜمٌل  سمحدي٨م سمريدة 

 .إٓ ذم إؾم٘مٞم٦م وم٤مٟمتٌذوا ذم يمؾ وقم٤مء وٓ شمنمسمقا ُمًٙمرا رواه ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞم 

هذا اًمٜمٝمل شمٕملّم يمقٟمف ٕوص٤مف قم٤مرو٦م شمقضم٥م شمنع "ي٘مقل اسمـ قم٤مؿمقر:

ذم سمالد احلج٤مز، ومال ي١مظمذ ذًمؽ اًمٜمٝمل أصاًل حُيرم ٕضمٚمف  آظمتامر هلذه إٟمٌذة

٤مل سمٕمض أهؾ ــووع اًمٜمٌٞمذ ذم دسّم٤مءة أو طمٜمتٛم٦م ُمثاًل عمـ هق ذم ىمٓمر سم٤مرد، وًمق ىم

"اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ ًمٕمّرض اًمنميٕم٦م ًمالؾمتخٗم٤مف..
(1)

. 

: قمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ـ  3

هو، وهنقتؽؿ ظـ حلقم إضوحل ؾقق ثالث، هنقتؽؿ ظـ زيورة افؼبقر ؾزورو)

إشؼقي ـؾفو،  ؾلمسؽقا مو بدا فؽؿ، وهنقتؽؿ ظـ افـبقذ إٓ دم شؼوء، ؾوذبقا دم

(وٓ تؼبقا مسؽراً 
(2)

. 

)ؾزوروهو وٓ روي: "ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمٌٞمٜم٤ًم قمٚم٦م اًمٜمٝمل زي٤مرة اًم٘مٌقر: 

قمٜمده٤م ُمـ إىمقال  وهذا يدل قمغم أن اًمٜمٝمل يم٤من عم٤م يم٤من ي٘م٤مل تؼقفقا: هجًرا(.

يم٤مًمٜمٝمل قمـ آٟمت٤ٌمذ ذم إوقمٞم٦م أو4ًٓ ٕن اًمِمدة اعمٓمرسم٦م  شًدا فؾذريعياعمٜمٙمرة 

"شمدب ومٞمٝم٤م وٓ يدرى سمذًمؽ ومٞمنمب اًمِم٤مرب اخلٛمر وهق ٓ يدري
(3)

. 

                                                           
 (٤271مصد اًمنميٕم٦م )صاٟمٔمر: ُم٘م (7)

 (.311أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)

 (.21/411( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )4)
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ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمد هنك "وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

يٕم٦م، ومٚمام متٙمـ اًمتقطمٞمد رم ىمٚمقهبؿ أذن هلؿ اًمرضم٤مل قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر، ؾمًدا ًمٚمذر

رم زي٤مرهت٤م قمغم اًمقضمف اًمذى ذقمف وهن٤مهؿ أن ي٘مقًمقا هجرًا، ومٛمـ زاره٤م قمغم همػم 

اًمقضمف اعمنموع اًمذى حيٌف اهلل ورؾمقًمف وم٢من زي٤مرشمف همػم ُم٠مذون ومٞمٝم٤م، وُمـ أقمٔمؿ 

"اهلجر: اًمنمك قمٜمده٤م ىمقًٓ وومٕمالً 
(1)

 . 

أهيو )، وم٘م٤مل: ل اهلل قمـ أيب هريرة، ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م رؾمقـ  1

، وم٘م٤مل رضمؾ: أيمؾ قم٤مم ي٤م رؾمقل ؿد ؾرض اهلل ظؾقؽؿ احلٍ، ؾحجقا( افـوس

ق ؿؾً: كعؿ ف): ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل اهلل؟ ومًٙم٧م طمتك ىم٤مهل٤م صمالصم٤مً 

ذروين مو ترـتؽؿ، ؾنكام هؾؽ مـ ـون ؿبؾؽؿ )صمؿ ىم٤مل:  ،فقجبً، ودو اشتطعتؿ(

ذا أمرتؽؿ بقء ؾلتقا مـف مو بؽثرة شماهلؿ واختالؾفؿ ظذ أكبقوئفؿ، ؾن

تطعتؿ، وإذا هنقتؽؿ ظـ رء ؾدظقه(اش
(2)

. 

اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يمثرة إؾمئٚم٦م اًمتل  ذم هذا احلدي٨م طمذر اًمٜمٌل 

ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م قمٛمؾ، أو اًمتٙمٚمػ ذم إؾمئٚم٦م ظمِمٞم٦م أن يؽمشم٥م قمغم يمثرة 

 ُم٤ًمئٚمٝمؿ أطمٙم٤مم يٕمجزون قمـ ومٕمٚمٝم٤م.

 ؾ قمام حيؾ ًمٚمرضمؾ ُمـ ؾمئ وخلؼم أيب داود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد: أٟمف ـ  1

)مو ؾقق اإلزار(اُمرأشمف وهل طم٤مئض وم٘م٤مل: 
(3)

. 

                                                           
 (.7/211إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ) (7)

 (.7441أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)

 (.272أظمرضمف أسمق داود ) (4)
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وهذا احلدي٨م سي  ذم ؾمد اًمذرائع سمٛمٜمع اعم٘م٤مرسم٦م ُمـ حمؾ اجلامع ظمِمٞم٦م 

 قمدم وٌط اًمٜمٗمس واًمقىمقع ذم اعمحٔمقر.

ٕن ُمٜمع  ٤مً ل أيْمـٌقي وإؾمالُمل قمريؼ، وهق ُمٜمٓم٘موؾمد اًمذرائع ُمٜمٝم٩م ٟم

ت  يمؾ اًم٘مٜمقات واًمًٌؾ اعمقصٚم٦م إًمٞمف سمٕمٞمد اًمٌمء عم٤م ومٞمف ُمـ اًمير واًمٗم٤ًمد ُمع وم

 قمـ احلٙمٛم٦م واًمرمح٦م، واعمٜمٓمؼ اًمٕم٘مكم، اًمذي يٗمرض ؾمد ُمٜم٤مومذ اًمٗم٤ًمد.

٤ًٌم ًمٚمٛمٜمع وإٓ ًمْم٤مىم٧م احلٞم٤مة وشمٕم٘مدت سمؾ  هذا وًمٞمس يمؾ ذريٕم٦م شمٕمتؼم ؾمٌ

 أو فمـ وهمٚم٦ٌم فمـ، وًمذا ىمًؿ اًمٕمٚمامءاًمذريٕم٦م اًمتل شمقصؾ إمم اعمٛمٜمقع سمٞم٘ملم 

 ٌلم اعمٕمتؼم ُمـ اًمذرائع ُمـ قمدُمف. اًمذرائع إمم أىم٤ًمم، ًمٞمت

 

 تؼسقؿ افذرائع:

إظمذ سم٘م٤مقمدة ؾمد اًمذرائع ٓ يٕمٜمل إظمذ سمٙمؾ ذريٕم٦م ُمٝمام يم٤من طمجٛمٝم٤م، 

وم٢من اًمتقؾمع ذم ذًمؽ ُمـ دون رسمٓمف سمام يتحّمؾ ُمـ ُمّم٤مًم  ويٜمدومع ُمـ ُمٗم٤مؾمد 

طم٘مٞم٘مٞم٦م وواىمٕمٞم٦م وهل٤م أصمر ىمقي ذم قم٤ممل اًمقاىمع ؾمٞم١مدي سمال ؿمؽ إمم شم٘مٞمٞمد احلٞم٤مة، 

أسمقاب اعمٜم٤مومع قمـ اًمٜم٤مس وإي٘م٤مقمٝمؿ ذم اًمٕمٜم٧م واحلرج اعمرومقع قمـ إُم٦م، وؾمد 

ًٓ ُمـ  إُمر اًمذي جيٚم٥م هلؿ اًمير اعمٛمٜمقع ذقًم٤م، ويّمٌ  ُمٌدأ ؾمد اًمذرائع سمد

ًٓ حيت٤مج  أن يٙمقن قمالضًم٤م وىم٤مئًٞم٤م حل٤مًم٦م ـم٤مرئ٦م وووع ُمٜمحرف يّمٌ  ُمرًو٤م قمْم٤م

ت واًمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشم٦ٌم قمغم إمم قمالج، وُمـ هٜم٤م اطمت٤مج اًمٕمٚمامء إمم شم٘مًٞمؿ اعمآٓ

إقمامل واًمتٍموم٤مت ُمـ طمٞم٨م درضم٦م اإلومْم٤مء وىمقهت٤م وطمجٛمٝم٤م إمم درضم٤مت 
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ُمتٗم٤موشم٦م ًمت٘مٞمٞمؿ اعمنموع ُمٜمٝم٤م واعمٛمٜمقع
(1)

، وهلذا ضمرى شم٘مًٞمؿ اًمذرائع سمح٥ًم 

 إومْم٤مئٝم٤م إمم أرسمع درضم٤مت، وًمٙمؾ درضم٦م طمٙمٛمٝم٤م:

قًمف ذاَت اعم١مدي٦م إمم طمّم وهق ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م :ـ ادآل ؿطعل افتحؼُّؼ 1

4 سمحٞم٨م يؽمشم٥م اعمآل اعمٛمٜمقع قمٚمٞمٝم٤م قمغم وضمف  ىمقيٍّ
ٍ
يمحٗمر أسم٤مر ذم  اًمٞم٘ملم، إومْم٤مء

ـمريؼ اعمًٚمٛملم وووع اًمًؿ ذم ـمٕم٤مُمٝمؿ، وؾم٥م آهل٦م اعمنميملم قمٜمد ُمـ ُيٕمٚمؿ ُمـ 

ف، وٓ ــطمٞمٜمئذ، ومٝمذا مم٤م اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم ؾمده وُمٜمٕم ٤مًمـف أٟمف ي٥ًم اهلل طم

٤مق قمغم اعمٕمٜمكيي اخلالف ذم اًمتًٛمٞم٦م سمٕمد آشمٗم
(2)

. 

 وهق قمغم وضمٝملم: :افتحؼُّؼ ـ ادآل طـل 2

) أ ( مو ـوكً افقشقؾي مػضقي إػ ادػسدة دم افغوفى
(3)

: أي أن اًمقؾمٞمٚم٦م 

اًمٔمـ إومْم٤مؤه٤م إمم اعمآل اعمٛمٜمقع، وُمـ أُمثٚمتف سمٞمع اًمًالح ذم اًمٗمتٜم٦م،  يٖمٚم٥م قمغم

ر، ذم طمٙمٛمف سم٤معمآل ويذه٥م اًمِم٤مـمٌل إمم أن هذا اًمٜمقع يٚمحؼ  وسمٞمع اًمٕمٜم٥م ًمٚمخامَّ

أطمٙم٤مُمف، وقمٚمؾ ذًمؽ سمِمٞمئلم اصمٜملم مه٤م: أن اًمٔمـ ذم  ىمٓمٕمل اًمتح٘مؼ، وشمرشم٥م قمٚمٞمف

                                                           
( اًمتح٘مؼ ُمـ ظمٓمقرة اًمذريٕم٦م ٓ يٙمقن إٓ قمـ ـمريؼ اخلؼماء وأهؾ آظمتّم٤مص ذم اًم٘مْمٞم٦م اعمٕمٞمٜم٦م، قمـ 7)

ٗمٕمٚمٞم٦م اجل٤مري٦م سملم اًمٜم٤مس ُمـ أضمؾ شم٘مٞمٞمؿ طمجؿ اًمير، وُمدى إُمٙم٤مٟمٞم٦م اعمٜمع ـمريؼ رصد اًمقىم٤مئع اًم

قمغم وقء ُم٤م ؾمتًٗمر قمٜمف ُمـ أرضار وٓؾمٞمام ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤معمجتٛمع، ومال يّم  

اًمت٘مٞمٞمد سمقاىمٕم٦م واطمدة أو وىم٤مئع ُمٕمدودة ٓ أصمر هل٤م قمغم جمري٤مت احلٞم٤مة، وم٢من ذم ذًمؽ ُمـ اًمتٕمًػ 

إٟمام يٗمّٕمؾ ؾمد اًمذريٕم٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م ُمتك أصٌح٧م هذه اًمقؾمٞمٚم٦م متثؾ رضًرا واًمٕمٜم٧م ُم٤م ومٞمف، و

 واؾمًٕم٤م سمّمقرة شمِمٙمؾ فم٤مهرة ُمـ اًمٔمقاهر اًمتل شمًتدقمل ُمٕم٤مجلتٝم٤م.

 (.4/13اٟمٔمر: اعمقاوم٘م٤مت ) (2)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (4)
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أي: اًم٘مٓمع، وأن اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ُمـ ؾمد  أسمقاب اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ضم٤مر جمرى اًمٕمٚمؿ،

َولَ }هذا اًم٘مًؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اًمذرائع اعمٗمْمٞم٦م إمم اعمآٓت اعمٛمٜمققم٦م داظمؾ ذم
ََ يَْدُؼَٔن  ِي ٔاْ اَّل  ًٍ تَُصتُّ ٔاْ اّلل  َؼْدًوا ةَِغْْيِ ِؼيْ { ٌَِ ُدوِن اّللِّ فَيَُصتُّ

. وأظمذ هذا اًمٜمقع ُمـ اعمآل سمٕملم آقمت٤ٌمر هق اجل٤مري قمغم ؾمٜمـ [712]إٟمٕم٤مم:

اعمٕم٘مقل واًمقاىمٕمل4 ٕن اعمآل ىمٓمٕمل اًمتح٘مؼ ىمٚمٞمؾ ضمًدا، وأهمٚم٥م  اًمنميٕم٦م، وهق

ٟم٧م هم٤مًم٦ٌم ومال اقمت٤ٌمر اعمّمٚمح٦م إذا يم٤م"وقمٚمؾ اًمِم٤مـمٌل ذًمؽ سم٘مقًمف: اعمآٓت فمٜمٞم٦م، 

سم٤مًمٜمدور ذم اٟمخراُمٝم٤م، إذ ٓ شمقضمد ذم اًمٕم٤مدة ُمّمٚمح٦م قمرّي٦م قمـ اعمٗمًدة مجٚم٦م، إٓ 

أن اًمِم٤مرع إٟمام اقمتؼم ذم جم٤مري اًمنمع همٚم٦ٌم اعمّمٚمح٦م، ومل يٕمتؼم ٟمدور اعمٗمًدة 

"إضمراًء ًمٚمنمقمٞم٤مت جمرى اًمٕم٤مدي٤مت ذم اًمقضمقد
(1)

. 

٤ًٌم ًمٚمنم يمؾ ومٕمؾ أوم٣م إمم اعمحرم يمث"ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: و ػًما، يم٤من ؾمٌ

واًمٗم٤ًمد، وم٢مذا مل يٙمـ ومٞمف ُمّمٚمح٦م راضمح٦م ذقمٞم٦م ويم٤مٟم٧م ُمٗمًدشمف راضمح٦م هنل 

قمٜمف، سمؾ يمؾ ؾم٥ٌم يٗميض إمم اًمٗم٤ًمد هنل قمٜمف إذا مل يٙمـ ومٞمف ُمّمٚمح٦م راضمح٦م 

ومٙمٞمػ سمام يمثر إومْم٤مؤه إمم اًمٗم٤ًمد، وهلذا هنل قمـ اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م، وأُم٤م اًمٜمٔمر 

ف رظمص ُمٜمف ومٞمٝم٤م ُم٤م شمدقمق ًمف احل٤مضم٦م4 ٕن ومٚمام يم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م شمدقمق إمم سمٕمْم

احل٤مضم٦م ؾم٥ٌم اإلسم٤مطم٦م يمام أن اًمٗم٤ًمد واًمير ؾم٥ٌم اًمتحريؿ وم٢مذا اضمتٛمٕم٤م رضم  

 دة ــــ ُمٗمًــدة اعمقت ذ ُمــأقمالمه٤م يمام رضم  قمٜمد اًمير أيمؾ اعمٞمت٦م4 ٕن ُمٗمً

                                                           
 (.4/13اٟمٔمر: اعمقاوم٘م٤مت ) (7)
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"آهمتذاء سم٤مخلٌٞم٨م
(1)

. 

شمٌٚمغ أن شمٙمقن ذم  يمثرة ٓ ) ب ( مو ـوكً افقشقؾي مػضقي إػ ادػسدة ـثًرا

هم٤مًم٥م إطمقال
(2)

اًمِم٤مـمٌل، وىمد  ، وهذا اًم٘مًؿ ُمقوع ٟمٔمر واًمت٤ٌمس يمام ذيمر

أن اًمٕمٚمؿ  اظمتٚمػ ومٞمف اًمٕمٚمامء اظمتالوم٤م سمٞمٜم٤ًم، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ اًمتزم أصؾ احلٙمؿ ورأى

 واًمٔمـ سمحّمقل اعمآل ُمٜمتٗمٞم٤من، وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى إقمامل هذا اًمٜمقع ُمـ اعمآٓت ُمثؾ

 إلُم٤مُم ُم٤مًمٌؽ أيمثَر اقمتامًدا ًمف، إىم٤مُم٦ًم ًمٚمٙمثرة ُم٘م٤مماإلُم٤مُملم ُم٤مًمؽ وأمحد، وإن يم٤من ا

اًمٕمٚمؿ أو اًمٔمـ اًمٖم٤مًم٥م
(3)

. 

إمم وىمققمف ٓ شمٗميض  وهق ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م اعم١مدي٦م :ادآل كودر افتحؼُّؼـ  3

سم٤مشمٗم٤مق إًمٞمف إٓ ذم ٟم٤مدر إطمقال. وهذا اًمٜمقع ُمـ اعمآٓت همػم ُمٕمتؼم
(4)

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.42/223جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (7)

 (.21 ،1/22(، اًمٌحر اعمحٞمط )4/11وم٘م٤مت )اٟمٔمر: اعمقا (2)

 (.1/24اٟمٔمر: اًمٌحر اعمحٞمط ) (4)

 (.4/13اٟمٔمر: اعمقاوم٘م٤مت ) (3)
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 الفزع العاعز 

 وٍع احلين

 

 قؾ دم افؾغي:تعريػ احل

احلٞمؾ مجع طمٞمٚم٦م وهل احلذق وضمقدة اًمٜمٔمر، واًم٘مدرة قمغم اًمتٍمف وهق 

 .ٚمٞم٥م اًمٗمٙمر طمتك هيتدي إمم اعم٘مّمقدشم٘م

وُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م: اعمٙمر واخلديٕم٦م، وًمذا شمٓمٚمؼ قمغم اًمٗمٕمؾ اًمذي ي٘مّمد سمف وم٤مقمٚمف 

ظمالف ُم٤م ي٘متْمٞمف فم٤مهره
(1)

. 

 

 ودم آصطالح:

اعمْم٤مئؼ، سمقضمف ذقمل، ًمتٙمقن  يٓمٚمؼ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء احلٞمٚم٦م قمغم ُم٤م خيرج ُمـ

 خمٚمًّم٤م ذقمًٞم٤م عمـ اسمتكم سمح٤مدصم٦م ديٜمٞم٦م .

وًمٙمقن اعمخٚمص ُمـ ذًمؽ ٓ يدرك إٓ سم٤محلذق وضمقدة اًمٜمٔمر أـمٚمؼ قمٚمٞمف 

ًمٗمظ احلٞمٚم٦م
(2)

. 

 شم٘مديؿ قمٛمؾ فم٤مهر اجلقاز إلسمٓم٤مل طمٙمؿ ذقمل "وقمرومٝم٤م اًمِم٤مـمٌل سم٠مهن٤م: 

                                                           
(، همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذح يمت٤مب إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ  ًمٚمًٞمد أمحد 4/327ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (7)

 (.7221(، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص3/273( . )7/42سمـ حمٛمد احلٜمٗمل احلٛمقي )

 (.4/217(، إقمالم اعمقىمٕملم )3/273ز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر )همٛم (2)
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"وحتقيٚمف ذم اًمٔم٤مهر إمم طمٙمؿ آظمر
(1)

. 

 ٗملم اًم٤ًمسم٘ملم أن ًمٚمٕمٚمامء ادم٤مهلم ذم شمٕمريػ احلٞمؾ:وٟمًتٜمت٩م ُمـ اًمتٕمري

يٓمٚمؼ احلٞمؾ ويريد هب٤م احلٞمؾ اجل٤مئزة وهل اًمتٍموم٤مت اًمتل  آجتوه إول:

شمٙمقن ـمريً٘م٤م ًمٚمتخٚمص ُمـ احلرام أو اًمقصقل ًمٚمحالل
(2)

. 

ادمف إمم إـمالق احلٞمؾ قمغم احلٞمؾ اعمٛمٜمققم٦م اًمتل شم١مدي إمم هدم  آجتوه افثوين:

 ْم٦م ُمّمٚمح٦م ُمنموقم٦م .أصؾ ذقمل أو ُمٜم٤مىم

إٓ أٟمف ضمرى قُمرف اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم إـمالق احلٞمؾ قمغم احلٞمؾ اعمٛمٜمققم٦م، وم٘مد ذيمر  

احلٞمؾ اًمتل يًتحؾ "اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن احلٞمٚم٦م إذا أـمٚم٘م٧م ىمّمد هب٤م ذم قُمرف اًمٗم٘مٝم٤مء: 

"هب٤م اعمح٤مرم يمحٞمؾ اًمٞمٝمقد
(3)

، وهلذا وم٘مد جل٠م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء إمم إـمالق ُمّمٓمٚم : 

)اعمخ٤مرج(
(4)

اًمتل شم١مدي إمم حت٘مٞمؼ ُم٤م هق ُمنموع، طمتك ٓ يٚمتٌس ُمع قمغم احلٞمؾ  

 آصٓمالح اخل٤مص سم٤محلٞمؾ اعمٛمٜمققم٦م.

عم٤م يم٤مٟم٧م إطمٙم٤مم ذقم٧م عمّم٤مًم  إٟم٤مم قمغم وومؼ ُمراد اًمِم٤مرع اًمٕمالم، وم٢من 

اًمتح٤ميؾ قمغم هذه إطمٙم٤مم سمتٜمٗمٞمذ فم٤مهره٤م، ُمع ُمٜم٤مىمْم٦م ُم٘مّمقده٤م يٕمد ُمٜمٙمرًا 

ُمـ هٜم٤م وم٢من قمغم احلؼ وآًمتزام، و قمٔمٞماًم يٗمًد إطمٙم٤مم، وخيؾ سمٛمٕم٤مين اًمتديـ

                                                           
 (.1/721اعمقاوم٘م٤مت ) (7)

وقمغم هذا وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م، وُمٜمف ُم٤م ذيمره اسمـ ٟمجٞمؿ ذم إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر اًمٗمـ اخل٤مُمس احلٞمؾ. اٟمٔمر:  (2)

 (.334)ص

 (.1/711اٟمٔمر: اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ) (4)

. اٟمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر "اعمخ٤مرج ُمـ احلٞمؾ"٤مب وُمـ ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ ًمف يمت (3)

 (.334ٓسمـ ٟمجٞمؿ )ص
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اعمٗمتل اًمتح٘مؼ قمٜمد اًمٗمتقى ُمـ احلٞمؾ اًمتل ىمد يًٚمٙمٝم٤م سمٕمض اعمًتٗمتلم، ومال 

يٜمخدع ومٞمٗمتل قمغم ُم٤م يٜم٤مىمض ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع، وُم٤م ُمٝمٛم٦م اعمٗمتل إٓ احلٗم٤مظ قمغم 

ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع سمتحري حت٘م٘مٝم٤م واىمٕم٤ًم، وُمٜمع يمؾ ُم٤م يٜم٤مىمْمٝم٤م ذم احل٤مل أو اعمآل، 

 قرة شمٜم٤مىمض اًمٕمداًم٦م واعمّمٚمح٦م.ويٛمٜمع اًمتٕمًػ ُمـ اؾمتٕمامل احلؼ سمّم

ظمػم ُمـ حي٤مومظ قمغم اًمنميٕم٦م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م،  وًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل 

وحت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصده٤م، واًمتحذير ُمـ يمؾ ُم٤م يٜم٤مىمْمٝم٤م، أو يٙمقن ـمري٘م٤ًم ذم ذًمؽ، ومٛمـ 

 ذًمؽ:

، ي٘مقل ، أٟمف: ؾمٛمع رؾمقل اهلل قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

ادقتي واخلـزير ؿر، وإن اهلل ورشقفف حرم بقع اخل)قم٤مم اًمٗمت  وهق سمٛمٙم٦م: 

، وم٘مٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، أرأي٧م ؿمحقم اعمٞمت٦م، وم٢مهن٤م يٓمغم هب٤م اًمًٗمـ، وإصـوم(

، صمؿ ىم٤مل رؾمقل )ٓ، هق حرام(ٚمقد، ويًتّمٌ  هب٤م اًمٜم٤مس؟ وم٘م٤مل: ويدهـ هب٤م اجل

فو مجؾقه، ؿوتؾ اهلل افقفقد إن اهلل دو حرم صحقمقمٜمد ذًمؽ: ) اهلل 

ثؿ بوظقه، ؾلـؾقا ثؿـف(
(1)

. 

اهلل ؿمٞمئ٤ًم إٓ عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗم٤ًمد أو اًمير اًمراضم ، أو اًمٔمٚمؿ، وحم٤موًم٦م  مل حيرم

اظمؽماق هذا اعمٜمع ودم٤موز احلد سمّمقر ورؾمقم فم٤مهره٤م اعمنموقمٞم٦م يٗميض إمم 

ُمٜم٤مىمْم٦م ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع، وًمذا ذم اهلل اًمٞمٝمقد اًمذيـ طمرم اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمِمحقُمؿ 

اًمٜمٝمل قمغم فم٤مهره اسمتالء واظمت٤ٌمرًا ًمٞمتٌلم ُمـ يٛمتثؾ وُمـ يًتٜمٙمػ، أضمروا 

                                                           
 (.7127( وُمًٚمؿ )2241أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)
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سم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ شمٜم٤مول اًمِمحقم ًمٙمٜمٝمؿ اطمت٤مًمقا قمغم هذا اعمٜمع سمٌٞمع هذه اًمِمحقم 

وىمٌض صمٛمٜمٝم٤م، وسم٤مًمت٤مزم أسمٓمٚمقا ُمٗمٕمقل اًمٜمٝمل، وُمثؾ هذا اًمٗمٕمؾ ًمق صدر سمحًـ 

ٟمٞم٦م وضمٝمؾ ٓهتؿ وم٤مقمٚمف سم٤مًم٘مّمقر ذم اًمققمل، أُم٤م اًمقاىمع احل٤مصؾ وم٤مُٕمر ُم٘مّمقد 

 حمتقاه. سمف اظمؽماق أُمر اًمِم٤مرع، وشمٗمريٖمف ُمـ

وذم هذا سمٞم٤من سمٓمالن يمؾ طمٞمٚم٦م حيت٤مل هب٤م شمقصؾ إمم حمرم ": ي٘مقل اخلٓم٤ميب

"وأٟمف ٓ يتٖمػم طمٙمٛمف سمتٖمػم هٞمئتف وشمٌديؾ اؾمٛمف..
(1)

. 

وطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ومٞمف دًمٞمؾ قمغم إسمٓم٤مل احلٞمؾ ": وي٘مقل اًمِمقيم٤مين

، واًمقؾم٤مئؾ إمم اعمحرم، وأن يمؾ ُم٤م طمرُمف اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد ومٌٞمٕمف طمرام ًمتحريؿ صمٛمٜمف

"ومال خيرج ُمـ هذه اًمٙمٚمٞم٦م إٓ ُم٤م ظمّمف دًمٞمؾ
(2)

. 

ودمقيز احلٞمؾ يٜم٤مىمض ؾمد اًمذرائع ُمٜم٤مىمْم٦م فم٤مهرة4 وم٢من "اسمـ اًم٘مٞمؿ: وي٘مقل 

اًمِم٤مرع يًد اًمٓمريؼ إمم اعمٗم٤مؾمد سمٙمؾ ممٙمـ، واعمحت٤مل يٗمت  اًمٓمريؼ إًمٞمٝم٤م سمحٞمٚم٦م، 

وم٠ميـ ُمـ يٛمٜمع ُمـ اجل٤مئز ظمِمٞم٦م اًمقىمقع ذم اعمحرم إمم ُمـ يٕمٛمؾ احلٞمٚم٦م ذم 

قصؾ إًمٞمف؟ ومٝمذه اًمقضمقه اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م وأوٕم٤مومٝم٤م شمدل قمغم حتريؿ احلٞمؾ اًمت

 واًمٕمٛمؾ هب٤م واإلومت٤مء هب٤م ذم ديـ اهلل.

، وأؾم٘مط وُمـ شم٠مُمؾ أطم٤مدي٨م اًمٚمٕمـ وضمد قم٤مُمتٝم٤م عمـ اؾمتحؾ حم٤مرم اهلل

 فعـ اهلل )فعـ اهلل ادحؾؾ وادحؾؾ فف( ):  ومرائْمف سم٤محلٞمؾ، يم٘مقًمف

                                                           
 .(4/744ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ ) (7)

 (.1/713ٟمٞمؾ إوـم٤مر ) (2)
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"(قهو وبوظقهو وأـؾقا ثؿـفوافقفقد، حرمً ظؾقفؿ افشحقم ؾجؿؾ
(1)

. 

 

 احلقؾ ادؼوظي:

ؿ اًمِم٤مرع قمغم اًمقضمف ـاحلٞمٚم٦م إٟمام ُمٜمٕم٧م ًمٙمقهن٤م شم٘مػ ذم ـمريؼ ضمري٤من طمٙم

 اعم٘مّمقد ُمٜمف، ومٗمٞمٝم٤م قمٜم٤مد، وظمداع، وُمٖم٤مومٚم٦م.

أُم٤م اهلروب ُمـ اًمقىمقع ذم اعمحرم، واًمٌح٨م قمـ خمرج ُمنموع ًمٚمًالُم٦م ُمـ 

ده، ومٝمذا ُمنموع، سمؾ وُمٓمٚمقب اإلصمؿ ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع وُمرا

طمتك ٓ يًد قمغم اًمٜم٤مس أسمقاب ُمٕم٤مُمالهتؿ ومٞمْمٓمرون إمم ُم٘م٤مروم٦م احلرام 

 ساطم٦م.

وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًمٌح٨م قمـ خم٤مرج ُمنموقم٦م ٓ ختؾ سم٠مصؾ احلٙمؿ وٓ سمحٙمٛمتف أُمر 

قمـ أيب ؾمٕمٞمد ، ومٛمـ ذًمؽ ُمنموع، وىمد أرؿمد إًمٞمف اًمٜمٌل 

 ضمالً اؾمتٕمٛمؾ ر : أن رؾمقل اهلل اخلدري، وأيب هريرة 

أـؾ متر خقز ): قمغم ظمٞمؼم، ومج٤مءه سمتٛمر ضمٜمٞم٥م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

٤م ًمٜم٠مظمذ اًمّم٤مع ُمـ هذا سم٤مًمّم٤مقملم، إٟمَّ  ،واهلل ي٤م رؾمقل اهلل .، ىم٤مل: ٓ(هؽذا؟

ٓ تػعؾ، بع اجلؿع ): واًمّم٤مقملم سم٤مًمثالصم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

(وبوفدراهؿ، ثؿ ابتع بوفدراهؿ جـقبً 
(2)

.  

                                                           
 (.4/721إقمالم اعمقىمٕملم ) (7)

 (.7134(، وُمًٚمؿ )2217أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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أن هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م سمتٚمؽ اًمّمقرة   ومٗمل هذا احلدي٨م سملم اًمٜمٌل

اعمتٗم٤موٚم٦م حمرُم٦م وأهن٤م ُمـ صقر اًمرسم٤م، ًمٙمقهن٤م ُم٤ٌمدًم٦م صٜمػ ُمع صٜمػ ُمـ ٟمٗمس 

اجلٜمس ُمتٗم٤مواًل، واعمنموع ذم ُمثؾ هذه اعمٕم٤مُمالت اًمت٘م٤مسمض واًمتامصمؾ، وُمع 

قمٜمد هذا اًمٌٞم٤من سم٤محلرُم٦م وم٘مط، سمؾ أرؿمد  ذًمؽ مل يتقىمػ اًمٜمٌل 

إمم ُمراده ُمـ دون اًمقىمقع ذم آوم٦م اًمرسم٤م، اًم٤ًمئؾ إمم ُم٤م حي٘مؼ همروف، ويقصٚمف 

وم٠مرؿمده إمم سمٞمع اًمّمٜمػ اًمذي يٛمتٚمٙمف سم٤مًمثٛمـ اًمذي يرشمْمٞمف، صمؿ يِمؽمي اًمّمٜمػ 

أظمر سم٤مًمثٛمـ اًمذي يتؿ اًمؽمايض واًمتقاومؼ قمٚمٞمف، وهبذا اعمخرج، ظمرضم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م 

 ُمـ اًمرسم٤م إمم قم٘مدي سمٞمع ذم ُمٕم٤مُمٚمتلم ُمٜمٗمّمٚمتلم.
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 الفزع احلادي عغز 

 فتاء مبكتضى الحتياط اإل

 عٍد قوة الغبّة

 

: هق اًمتحرز ُمـ اعمِمتٌف سمف واعمِمٙمقك ومٞمف وومٕمؾ ظمالومف4 تعريػ آحتقوط

 ظمِمٞم٦م اًمقىمقع ذم اعمحرم وإظمذ سمام شمؼمأ سمف اًمذُم٦م سمٞم٘ملم.

وم٤مٓطمتٞم٤مط محؾ اًمٜمٗمس قمغم ُمٌدأ اًمقرع وؿمدة اًمتقىمل مم٤م ىمد يقىمع ذم 

 اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع،  وهق قمغم ٟمققملم:

وذًمؽ ومٞمام إذا ىمقي٧م اًمِمٌٝم٦م، أو ىمقي ُم٠مظمذ اًمرأي  :حتقوط حمؿقداـ  7

 اعمخ٤مًمػ سمحٞم٨م حيّمؾ سم٤مٕظمذ سمف اإلمج٤مع قمغم سمراءة اًمذُم٦م.

وذًمؽ ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م وٕمٞمٗم٦م، واًمرأي اعمخ٤مًمػ  :احتقوط مذمقمـ  2

ؿم٤مذًا، أو اًمتقؾمع ذم إظمذ سمف سمام ي١مدي إمم اًمقؾمقؾم٦م، واًمقىمقع ذم احلرج 

 رومققم٦م قمـ إُم٦م.واعمِم٘م٦م اعم

 

 مؼوظقي إخذ بوٓحتقوط:

)إن احلالل بّغ، وإن احلرام بّغ، وبقـفام :  اًمٜمٌل ىمقل – 7

مشتبفوت ٓ يعؾؿفـ ـثر مـ افـوس، ؾؿـ اتؼك افشبفوت اشتزأ فديـف 

وظرضف، ومـ وؿع دم افشبفوت وؿع دم احلرام، ـوفراظل يرظك حقل احلؿك 
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ؾ مؾؽ محك، أٓ وإن محك اهلل حمورمف، أٓ وإن دم يقصؽ أن يرتع ؾقف، أٓ وإن فؽ

اجلسد مضغي
(1)

إذا صؾحً صؾح اجلسد ـؾف، وإذا ؾسدت ؾسد اجلسد ـؾف أٓ  

وهل افؼؾى(
(2)

)احلالل بغ، واحلرام بغ، وبقـفام أمقر مشتبفي،  وذم رواي٦م: .

ؽ ؾؿـ ترك مو صبف ظؾقف مـ اإلثؿ، ـون دو اشتبون أترك، ومـ اجسأ ظذ مو يش

ؾقف مـ اإلثؿ، أوصؽ أن يقاؿع مو اشتبون، وادعويص محك اهلل مـ يرتع حقل 

 .احلؿك يقصؽ أن يقاؿعف(

أظمؼم أن آطمتٞم٤مط سمؽمك اعمِمتٌٝم٤مت  وضمف اًمدًٓم٦م: أن اًمٜمٌل 

ومٞمف ُمّمٚمح٦م، وهل اؾمتؼماء اًمديـ واًمٕمرض، وهذا أُمر حمٛمقد ذقم٤ًم، صمؿ أظمؼم أن 

قع ذم احلرام إُم٤م طم٤مًٓ سم٠من يٙمقن اًمقىمقع ذم اًمِمٌٝم٤مت ومٞمف ُمٗمًدة وهل اًمقىم

اًمٗمٕمؾ اعمِمتٌف سمف حمرُم٤ًم، وإُم٤م ُمآًٓ قمـ ـمريؼ اًمتدرج واًمت٤ًمهؾ وهذا أُمر ُمذُمقم 

ذقم٤مً 
(3)

. 

اعمِمتٌٝم٤مت ومٙمؾ ُم٤م شمٜم٤مزقمتف إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ودم٤مذسمتف اعمٕم٤مٟمك ومقضمف 

ُمٜمف يٕمْمده دًمٞمؾ احلرام ووضمف ُمٜمف يٕمْمده دًمٞمؾ احلالل، ومٝمذا اًمذى ىم٤مل ومٞمف 

 :)مـ ترك افشبفوت ؾؼد اشتزأ ، وىم٤مل ومٞمف: )وبقـفام أمقر مشتبفي(

 ، وم٤مإلُم٤ًمك قمٜمف ورع، واإلىمدام قمٚمٞمف ٓ ي٘مٓمع قم٤ممل سمتحريٛمف4 ٕن فديـف وظرضف(

                                                           
ًد، واعمْمٖم٦م: اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمٚمحؿ ىمدر ُم٤م يٛمْمغ، ومجٕمٝم٤م: ُُمَْمغ. يٕمٜمل اًم٘مٚم٥م ٕٟمف ىمٓمٕم٦م حلؿ ُمـ اجل (7)

 (.3/443اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر )

 (.7133(، رىمؿ )117( أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة سم٤مب أظمذ احلالل وشمرك اًمِمٌٝم٤مت )ص2)

 .(331صذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر ُمّمٓمٗمك سمـ يمراُم٦م اهلل خمدوم )( اٟمٔمر: ىمقاقمد اًمقؾم٤مئؾ 4)
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 احلرام ُم٤م قمرف سمٕمٞمٜمف ُمٜمّمقص٤م قمٚمٞمف أو رم ُمٕمٜمك اعمٜمّمقص.

(:  ىمقًمف – 2 ْع مو يريُبؽ  إػ مو ٓ  يِريُبؽ  )د 
(1)

. 

قف قمٜمد اًمِمٌٝم٤مت ـــوُمٕمٜمك هذا احلدي٨م يرضمع إمم اًمقىم"ىم٤مل اسمـ رضم٥م: 

واًمري٥م:  -واشم٘م٤مئٝم٤م، وم٢منَّ احلالَل اعمحض ٓ حَيُّْمُؾ عم١مُمـ ذم ىمٚمٌف ُمٜمف ري٥م 

سمؾ شمًٙمـ إًمٞمف اًمٜمٗمُس، ويٓمٛمئـ سمف اًم٘مٚم٥ُم، وأُم٤م  -سمٛمٕمٜمك اًم٘مٚمؼ وآوٓمراب 

"اعمِمتٌٝم٤مت ومَٞمْحُّمؾ هب٤م ًمٚم٘مٚمقب اًم٘مٚمُؼ وآوٓمراُب اعمقضم٥م ًمٚمِمؽ
(2)

. 

قم٘م٦ٌم سمـ احل٤مرث، أن اُمرأة ؾمقداء ضم٤مءت ومزقمٛم٧م أهن٤م أروٕمتٝمام، ـ قمـ  4

ىم٤مل:   اًمٜمٌلوم٠مقمرض قمٜمف، وشمًٌؿ  ومذيمر ًمٚمٜمٌك 

؟ وىمد يم٤مٟم٧م حتتف اسمٜم٦م أسمك إه٤مب()ـقػ وؿد ؿقؾ
(3)

 . 

 اًمٜمٌلرم طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ احل٤مرث، ذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم أن 

 ٤م ُمـ اإلىمدام ظمقومً  أومت٤مه سم٤مًمتحرر ُمـ اًمِمٌٝم٦م، وأُمره سمٛمج٤مٟم٦ٌم اًمري٦ٌم

قمغم ومرج خي٤مف أن يٙمقن اإلىمدام قمٚمٞمف ذريٕم٦م إمم احلرام4 ٕٟمف ىمد ىم٤مم دًمٞمؾ 

اًمتحريؿ سم٘مقل اعمرأة: أهن٤م أروٕمتٝمام، ًمٙمٜمف مل يٙمـ ىم٤مـمٕم٤م وٓ ىمقي٤م إلمج٤مع اًمٕمٚمامء 

أن ؿمٝم٤مدة اُمرأة واطمدة ٓ دمقز رم ُمثؾ ذًمؽ، ًمٙمـ أؿم٤مر قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

 .سم٤مٕطمقط 

                                                           
(، واًمؽمُمذي يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع 1177( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم يمت٤مب إذسم٦م رىمؿ )7)

 (.1123(، وصحٞم  اجل٤مُمع رىمؿ )2113، 72(، وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء رىمؿ )2172)

 (.7/221) ( اٟمٔمر: ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ2)

 (.2112أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)



  

 046 

يم٤من قمت٦ٌم سمـ أسمك وىم٤مص قمٝمد إمم أظمٞمف  ىم٤مًم٧م: قم٤مئِم٦م  ـ قمـ 3

وم٤مىمٌْمف، ومٚمام يم٤من قم٤مم اًمٗمت  أظمذه  ُمٜملؾمٕمد سمـ أسمك وىم٤مص أن اسمـ وًمٞمدة زُمٕم٦م 

ؾمٕمد سمـ أسمك وىم٤مص، وىم٤مل: اسمـ أظمك، ىمد قمٝمد إمم ومٞمف، وم٘م٤مم قمٌد سمـ زُمٕم٦م، 

،  اًمٜمٌلوم٘م٤مل: أظمك واسمـ وًمٞمدة أسمك، وًمد قمغم ومراؿمف، ومت٤ًموىم٤م إمم 

 اًمٜمٌل، صمؿ ىم٤مل )هق فؽ يو ظبد بـ زمعي(: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

( :،واحتجبك مـف يو شقدة افقفد فؾػراش وفؾعوهر احلجر)  عم٤م

 رأى ُمـ ؿمٌٝمف سمٕمت٦ٌم، ومام رآه٤م طمتك ًم٘مك اهلل.

راش ـــقًمد ًمٚمٗمــطمٙمؿ ومٞمف سم٤مًم وأُم٤م طمدي٨م اسمـ وًمٞمدة زُمٕم٦م وم٢مٟمف 

ًم٘مٓمع أٟمف ًمزُمٕم٦م قمغم اًمٔم٤مهر، وأٟمف أظمق ؾمقدة قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٖمٚم٥م ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ ا

صمؿ أُمر ؾمقدة سم٤مٓطمتج٤مب ُمٜمف4 ًمٚمِمٌٝم٦م اًمداظمٚم٦م قمٚمٞمف  -  -ًمزُمٕم٦م قمٜمد اهلل 

إذ ًمق  وهك ُم٤م رأى ُمـ ؿمٌٝمف سمٕمت٦ٌم وم٤مطمت٤مط ًمٜمٗمًف وذًمؽ ومٕمؾ اخل٤مئٗملم هلل 

يم٤من اسمـ زُمٕم٦م رم قمٚمؿ اهلل رم طمٙمٛمف هذا عم٤م أُمر ؾمقدة سم٤مٓطمتج٤مب ُمٜمف يمام مل 

 ي٠مُمره٤م سم٤مٓطمتج٤مب ُمـ ؾم٤مئر إظمقهت٤م.

قمـ  ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل قمدي سمـ طم٤مشمؿ قمـ ـ  1

إذا أصوب بحده ؾؽؾ، وإذا أصوب بعرضف ؾؼتؾ، ؾال تلـؾ )اعمٕمراض، وم٘م٤مل: 

، ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل أرؾمؾ يمٚمٌل وأؾمٛمل، وم٠مضمد ُمٕمف قمغم اًمّمٞمد يمٚم٤ٌم (ؾنكف وؿقذ

 ٓ تلـؾ، إكام شؿقً ظذ ـؾبؽ ): آظمر مل أؾمؿ قمٚمٞمف، وٓ أدري أهيام أظمذ؟ ىم٤مل
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(أخر ومل تسؿ ظذ
(1)

. 

أومت٤مه سم٤مًمتٜمزه قمـ   اًمٜمٌلوأُم٤م طمدي٨م قمدى سمـ طم٤مشمؿ وم٢من 

ظمِمٞم٦م أن يٙمقن اًمٙمٚم٥م اًمذى ىمتٚمف همػم ُمًٛمك قمٚمٞمف، ومٙم٠مٟمف أهؾ سمف،  ٤مأيًْم  اًمِمٌٝم٦م

 ومٙم٠من رم ومتٞم٤مه  {ٌق فْص ىَ  ُّ وإُ  }: رم ذًمؽ -شمٕم٤ممم  -وىمد ىم٤مل اهلل 

٤مط رم اًمٜمقازل سم٤مضمتٜم٤مب اًمِمٌٝم٤مت دًٓم٦م قمغم اظمتٞم٤مر اًم٘مقل رم اًمٗمتقى، وآطمتٞم

واحلقادث اعمحتٛمالت ًمٚمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ اًمتك ٓ ي٘مػ اًمٕم٤ممل قمغم طمالهل٤م 

)دع مو يريبؽ إػ مو ٓ : وطمراُمٝم٤م4 ٓؿمت٤ٌمه أؾم٤ٌمهب٤م، وهذا ُمٕمٜمك 

ي٘مقل: دع ُم٤م شمِمؽ ومٞمف وٓ شمتٞم٘مـ إسم٤مطمتف، وظمذ ُم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف وٓ يريبؽ( 

ف قمغم وضمقه: ومٛمٜمٝم٤م اًمت٤ٌمس. وىم٤مل اسمـ اعمٜمذر: ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اًمِمٌٝم٤مت شمٜمٍم

٤م صمؿ يِمؽ ومٞمف هؾ طمؾ ذًمؽ أم ٓ، ومام يم٤من ُمـ هذا اًمٜمقع ؿمكء يٕمٚمٛمف اعمرء حمرُمً 

ومٝمق قمغم أصؾ حتريٛمف، ٓ حيؾ اًمت٘مدم قمٚمٞمف إٓ سمٞم٘ملم، ُمثؾ اًمّمٞمد طمرام قمغم اعمرء 

أيمٚمف ىمٌؾ ذيم٤مشمف، وإذا ؿمؽ رم ذيم٤مشمف مل يزل قمـ اًمتحريؿ إٓ سمٞم٘ملم اًمذيم٤مة، 

)إذا ىم٤مل ًمف:   اًمٜمٌلطم٤مشمؿ أن  وإصؾ ومٞمف طمدي٨م قمدى سمـ

، (أرشؾً ـؾبؽ ؾخوفطف ـؾى مل تسؿ ظؾقف ؾال تلـؾ: ؾنكؽ ٓ تدرى أهيام ؿتؾف

وهذا أصؾ ًمٙمؾ حمرم أٟمف قمغم حتريٛمف طمتك يٕمٚمؿ أٟمف ىمد ص٤مر طمالٓ سمٞم٘ملم، وُمـ 

ذًمؽ أن يٙمقن ًمٚمرضمؾ أخ ًمف وٓ وارث ًمف همػمه، ومتٌٚمٖمف ووم٤مشمف وٕظمٞمف ضم٤مري٦م، 

ك يقىمـ سمقوم٤مشمف، ويٕمٚمؿ أهن٤م ىمد طمٚم٧م ًمف. ويمذًمؽ ًمق أن ومٝمك حمرُمف قمٚمٞمف طمت

                                                           
 (.2113أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)
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ؿم٤مشملم ذيمٞم٦م وُمٞمت٦م ؾمٚمخت٤م ومٚمؿ يدر أهيام اًمذيمٞم٦م4 يم٤مٟمت٤م حمرُمتلم سم٘ملم قمغم أصؾ 

اًمتحريؿ طمتك يٕمٚمؿ اًمذيمٞم٦م ُمـ اعمٞمت٦م، وٓ حيؾ أن ي٠ميمؾ ُمٜمٝمام واطمدة سم٤مًمتحرى4 

مم ؿمؽ اإلسم٤مطم٦م. ٕهنام يم٤مٟمت٤م حمرُمتلم سمٞم٘ملم، ومال جيقز آٟمت٘م٤مل ُمـ ي٘ملم اًمتحريؿ إ

واًمقضمف اًمث٤مٟمك: أن يٙمقن اًمِمكء طمالٓ ومٞمِمؽ رم حتريٛمف، ومام يم٤من ُمـ هذه 

اًمقضمف ومٝمق قمغم اإلسم٤مطم٦م طمتك ٟمٕمٚمؿ حتريٛمف سمٞم٘ملم، يم٤مًمرضمؾ شمٙمقن ًمف اًمزوضم٦م 

ومٞمِمؽ رم ـمالىمٝم٤م، أو يٙمقن ًمف ضم٤مري٦م ومٞمِمؽ رم وىمقع اًمٕمتؼ قمٚمٞمٝم٤م، وم٤مٕصؾ رم 

ث سمٕمد أن أي٘مـ سم٤مًمٓمٝم٤مرة ومٝمق قمغم هذا طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ زيد أن ُمـ ؿمؽ سم٤محلد

. )ؾال يـكف حتك يسؿع صقتو أو جيد رحيو(: ي٘ملم ـمٝم٤مرشمف4 ًم٘مقًمف 

واًمقضمف اًمث٤مًم٨م: أن يِمٙمؾ اًمِمكء ومال يدرى أطمرام هق أو طمرام، وحيتٛمؾ 

 اًمٜمٌلإُمريـ مجٞمٕم٤م وٓ دًٓم٦م قمغم أطمد اعمٕمٜمٞملم، وم٤مٕطمًـ اًمتٜمزه قمٜمف يمام ومٕمؾ 

 رم اًمتٛمرة اًم٤ًمىمٓم٦م
(1)

 ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞم  ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞم : وذم. 

وإصؾ هٜم٤م أن اعمقت إن طمّمؾ سم٤مجلرح سمٞم٘ملم ي١ميمؾ، وإن طمّمؾ سم٤مًمث٘مؾ أو "

"ؿمؽ ومٞمف ٓ ي١ميمؾ طمتام، أو اطمتٞم٤مـم٤م.
(2)

. 

 

 ذط افعؿؾ بوٓحتقوط:

 يِمؽمط ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ىمقة اًمِمٌٝم٦م، ووضم٤مه٦م اًمرأي أظمر.

 ًتح٥م اخلروج ُمٜمف، هق وىمد سح اًمٕمٚمامء سم٠من اخلالف اًمذي يراقمك وي

                                                           
 (.731 – 1/733ذح اًمٌخ٤مري اسمـ سمٓم٤مل ) (7)

 (.1/2133ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞم  ) (2)
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اعمٌٜمل قمغم شم٘م٤مرب إدًم٦م
(1)

. 

وإن شم٘م٤مرسم٧م أدًمتف يم٤من ُمِمتٌٝم٤ًم، ويم٤من اضمتٜم٤مسمف "ي٘مقل اًمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم: 

ُمـ شمرك اًمِمٌٝم٤مت، وم٢مٟمف أؿمٌف اعمحٚمؾ ُمـ ضمٝم٦م ىمٞم٤مم دًمٞمؾ حتٚمٞمٚمف، وأؿمٌف اعمحرم 

"ُمـ ضمٝم٦م ىمٞم٤مم حتريٛمف، ومٛمـ شمرك ُمثؾ هذا وم٘مد اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.112( اٟمٔمر: ىمقاقمد اًمقؾم٤مئؾ )ص7)

 (.2/32( اٟمٔمر: ىمقاقمد إطمٙم٤مم )2)
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 ي عغزثاٌفزع الال 

 وزاعاة العادة والعزف

 
 

قمرومف سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمف: ُم٤م اؾمت٘مرت اًمٜمٗمقس قمٚمٞمف سمِمٝم٤مدة اًمٕم٘مقل، : افعرف

وشمٚم٘متف اًمٓم٤ٌمع اًمًٚمٞمٛم٦م سم٤مًم٘مٌقل
(1)

. 

وىمري٥م ُمٜمف ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٕمريٗم٤مت سم٠مٟمف: ُم٤م اؾمت٘مرت اًمٜمٗمقس قمٚمٞمف سمِمٝم٤مدة 

اًمٕم٘مقل، وشمٚم٘متف اًمٓم٤ٌمئع سم٤مًم٘مٌقل
(2)

. 

٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿوذم إؿم
(3)

: اًمٕم٤مدة قم٤ٌمرة قماّم يًت٘مر ذم اًمٜمٗمقس ُمـ 

إُمقر اعمتٙمررة اعم٘مٌقًم٦م قمـ اًمٓم٤ٌمع اًمًٚمٞمٛم٦م
(4)

. 

وقمرومف اًمديمتقر وه٦ٌم اًمزطمٞمكم
(1)

 سم٠مٟمف: ُم٤م اقمت٤مده اًمٜم٤مس وؾم٤مروا قمٚمٞمف ُمـ يمؾ  

                                                           
هذا اًمتٕمريػ ٟم٘مٚمف د. اًمًٞمد ص٤مًم  قمقض قمـ ص٤مطم٥م اعمًتّمٗمك قمٌد اهلل سمـ أمحد اًمٜمًٗمل احلٜمٗمل،  (7)

 (.11ًمٚمديمتقر اًمًٞمد ص٤مًم  قمقض )صاٟمٔمر: أصمر اًمٕمرف ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل 

 (.733)ص ًمٚمنميػ قمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين ( اًمتٕمريٗم٤مت2)

زيـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اعمِمٝمقر سم٤مسمـ ُٟمجٞمؿ وهق اؾمؿ ًمٌٕمض أضمداده، ًمف ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت: ( 4)

اًمًٜمٞم٦م اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت  هـ. 311)إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر(، و)اًمٌحر اًمرائؼ سمنمح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ(، شمقذم ؾمٜم٦م 

(، ُمٕمجؿ 4/211ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م شم٘مل اًمديـ سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل اًمداري اًمٖمزي احلٜمٗمل )

 (.3/732اعم١مًمٗملم )

( ذيمر اسمـ ٟمجٞمؿ شمٕمريػ اًمٕم٤مدة ومل يتٕمرض ًمتٕمريػ اًمٕمرف، وهذا سمٜم٤مًء قمغم أن اًمٕم٤مدة واًمٕمرف 3)

ؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ ُمؽمادوم٤من، وُمٕمٜم٤ممه٤م  واطمد، ومٝمق يٕمؼم سم٠مطمدمه٤م قمـ أظمر. اٟمٔمر: إ

 (.771 – 771)ص
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ومٕمؾ ؿم٤مع سمٞمٜمٝمؿ أو ًمٗمظ شمٕم٤مرومقا إـمالىمف قمغم ُمٕمٜمك ظم٤مص ٓ شم٠مًمٗمف اًمٚمٖم٦م وٓ 

همػمه قمٜمد ؾمامقمف يت٤ٌمدر
(2)

. 

وقمرومف اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤مء
(3)

سم٠مٟمف: قم٤مدة مجٝمقر ىمقم ذم ىمقل أو ومٕمؾ 
(4)

. 

وقمرومف اًمديمتقر حمٛمد ومتحل اًمدريٜمل
(5)

سم٠مٟمف: ُم٤م يٖمٚم٥م قمغم اًمٜم٤مس ُمـ ىمقل  

قال، ــؿ إطمــأو ومٕمؾ أوشمرك، وومن اًمٖم٤مًم٥م هٜم٤م سم٠مٟمف ُم٤م يِمٞمع ويتٙمرر ذم ُمٕمٔم

وذًمؽ دًمٞمؾ ومٕمٚمٞمتف
(6)

. 

                                                                                                                                               
م، طمّمؾ قمغم ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ذم اًمنميٕم٦م 7342وه٦ٌم اًمزطمٞمكم وم٘مٞمف ؾمقري وًمد ذم دُمِمؼ ؾمٜم٦م  (7)

م سمٛمرشم٦ٌم اًمنمف إومم، قملم ُمدرؾم٤ًم ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ، صمؿ أؾمت٤مذًا ُم٤ًمقمدًا، صمؿ 7314اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مم 

م 2/2/2171شمقذم ذم  أيمثر ُمـ جمٛمع ًمٚمٌحقث، أؾمت٤مذًا، أقمػم إمم قمدة ضم٤مُمٕم٤مت، ويم٤من قمْمقًا ذم

،  ،ًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت: )اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف(، )أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل(، وهمػممه٤م

 .)ُمٕم٤مس(، اٟمٔمر: ُمقىمع اًمديمتقر وه٦ٌم اًمزطمٞمكم

 (.2/222أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمزطمٞمكم ) (2)

يم٤ٌمر قمٚمامء ؾمقري٤م مجع سملم اًمٕمٚمقم  م ، ُمـ7311اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمل سمـ أمحد اًمزرىم٤مء وًمد ذم طمٚم٥م ؾمٜم٦م  (4)

طمّمؾ اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤مء قمغم ضم٤مئزة اعمٚمؽ ومٞمّمؾ اًمٕم٤معمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م، واًمٕمٚمقم اًمٙمقٟمٞم٦م، 

هـ شم٘مديرًا إلؾمٝم٤مُم٤مشمف اعمٛمّٞمزة ذم جم٤مل اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ؿم٤مرك ذم 7313 ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مم

رسمٞمع 73يقم اًم٧ًٌم شمقذم  اعم١ممترات، وشمٓمقير ُمٜم٤مه٩م قمدد ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت، وؿم٤مرك ذم يمثػم ُمـ شم٠مؾمٞمس

حمٛمد اعمجذوب،  إؾمت٤مذ م. اٟمٔمر: قمٚمامء وُمٗمٙمرون قمرومتٝمؿ 7333يقًمٞمق  4هـ اعمقاومؼ 7321إول 

 .م77/1/2113(، سمت٠مريخ 121(، ُمقىمع جمٚم٦م اًمققمل اإلؾمالُمل اًمٙمقيتٞم٦م اًمٕمدد )2/434)

 (.2/212(، )7/737اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم ) (3)

 –حمٛمد ومتحل اًمدريٜمل، طمّمؾ قمغم درضم٦م اًمديمتقراه ُمـ يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن  ( إؾمت٤مذ اًمديمتقر1)

 اًمٗم٘مف وأؾمت٤مذ ؾم٤مسم٘م٤ًم، – دُمِمؼ ضم٤مُمٕم٦م – اًمنميٕم٦م ًمٙمٚمٞم٦م قمٛمٞمداً  قمٛمؾ ، م7311 ؾمٜم٦م – إزهر ضم٤مُمٕم٦م

 ،(ُمٕم٤مس. )إردٟمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م – اًمديمتقراه ىمًؿ –اعم٘م٤مرن، وأصقل اًمٗم٘مف سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م  اإلؾمالُمل

 (.113ص) اًمدريٜمل ًمٚمديمتقر سم٤مًمرأي آضمتٝم٤مد ذم إصقًمٞم٦م ٜم٤مه٩ماعم: اٟمٔمر

 (.312صذم آضمتٝم٤مد سم٤مًمرأي ًمٚمديمتقر حمٛمد ومتحل اًمدريٜمل )( اعمٜم٤مه٩م إصقًمٞم٦م 1)
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ريػ ُمـ اقمؽماض، إٓ أن ُمـ أىمرهب٤م اًمتٕمريػ إول أو اًمث٤مين ومل خيؾ شمٕم

ح٨م ـر4 ٕن اًمٌـوإن يم٤من ي١مظمذ قمٚمٞمٝمام قمدم إدظم٤مل اًمٕمرف اًمٗم٤مؾمد ، وهذا ٓ يْم

 ذم طمجٞم٦م اًمٕمرف إٟمام هق ذم اًمٕمرف اعمٕمتؼم.

 افػرق بغ افعرف وافعودة:

 ًمٚمتٗمرىم٦م سملم اًمٕمرف واًمٕم٤مدة صمالصم٦م ادم٤مه٤مت:

ُمؽمادوم٤من ويٗمٞمدان ُمٕمٜمك واطمداً  : يرى أهنامآجتوه إول
(1)

. 

اًمٕمٛمكم، واًمٕمرف ؿم٤مُماًل ًمٚمٕمٛمكم  : جيٕمؾ اًمٕم٤مدة ظم٤مص٦م سم٤مًمٕمرفآجتوه افثوين

اًم٘مقزم، وقمٚمٞمف وم٢من اًمٕمرف أقمؿ ُمـ اًمٕم٤مدةو
(2)

. 

: ذه٥م إًمٞمف يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ وهق أن آجتوه افثوفٌ

اًمٕمرف قمغم اًمٕم٤مدة اجلامقمٞم٦م اًمٕم٤مدة أقمؿ ُمـ اًمٕمرف ُمٓمٚم٘م٤ًم طمٞم٨م شمٓمٚمؼ يمٚمٛم٦م 

 ومح٥ًم.

وأُم٤م اًمٕم٤مدة ومتٓمٚمؼ قمغم اًمٕم٤مدة اًمٗمردي٦م وقمغم اًمٕم٤مدة اجلامقمٞم٦م، ومٙمؾ قمرف 

 قم٤مدة، وًمٞمس يمؾ قم٤مدة قمرف.

 ٝم٦م ـد شمٜمِم٠م ُمـ ضمـقل، وىمــ٦م اًمٕم٘مــوُمـ وضمف آظمر أن اًمٕم٤مدة ىمد شمٜمِم٠م ُمـ ضمٝم

                                                           
(، 771(، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ )ص774، 2/772رؾم٤مئؾ اسمـ قم٤مسمديـ )ٟمنم اًمٕمرف( ) (7)

 (.234أصمر إدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م )ص(، 731الف )صخلُمّم٤مدر اًمتنميع ومٞمام ٓ ٟمص ومٞمف 

 (.7/471شمٞمًػم اًمتحرير ) (2)
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اعم١مصمرات اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وأُم٤م اًمٕمرف وم٢مٟمام يٜمِم٠م ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مقل
(1)

. 

ر أن آدم٤مه اًمث٤مًم٨م هق إٟم٥ًم، ويدل قمٚمٞمف واىمع اًمتٓمٌٞمؼ، وم٢من واًمٔم٤مه

هٜم٤مك ُمـ إُمقر اعمتٙمررة سمّمقرة ومردي٦م ُم٤م يّمٕم٥م ُمٕمف إـمالق ُمّمٓمٚم  اًمٕمرف 

 قمٚمٞمٝم٤م وإٟمام يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمّمٓمٚم  )اًمٕم٤مدة(، وذًمؽ ُمثؾ قم٤مدة اعمرأة ذم طمٞمْمٝم٤م.

اًمٕم٤مدة "وًمٕمؾ هذا هق اًم٥ًٌم ذم اظمتٞم٤مر يمٚمٛم٦م اًمٕم٤مدة ذم اًم٘م٤مقمدة اعمِمٝمقرة: 

"حمٙمٛم٦م
(2)

وذم يمثػم ُمـ اؾمتٕمامٓت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمِمٛمقهل٤م اًمٕم٤مدة اجلامقمٞم٦م واًمٗمردي٦م،  

ويمالمه٤م يٕمٛمؾ سمف ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م
(3)

 . 

يستعؿؾ افعرف دم تطبقؼ وتؼدير بعض  وفؼد ـون افـبل 

 :إحؽوم، ؾؿـ ذفؽ

قمـ قم٤مئِم٦م، ىم٤مًم٧م: دظمٚم٧م هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم اُمرأة أيب ؾمٗمٞم٤من قمغم رؾمقل ـ  7

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من رضمؾ ؿمحٞم ، ٓ ، اهلل 

يٕمٓمٞمٜمل ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م ُم٤م يٙمٗمٞمٜمل ويٙمٗمل سمٜمل إٓ ُم٤م أظمذت ُمـ ُم٤مًمف سمٖمػم قمٚمٛمف، ومٝمؾ 

ذي مـ موفف ــخ): قل اهلل ــ٤مل رؾمــ٤مح؟ وم٘مــقمكم ذم ذًمؽ ُمـ ضمٜم

(بودعروف مو يؽػقؽ ويؽػل بـقؽ
(4)

. 

                                                           
 ،(12ص) اإلؾمالُمل اًمتنميع ذم اًمٕمرف أصمر ،(213 – 214، 2/217اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم ) (7)

 (.477ؾمالُمل ًمألؾمت٤مذ قمكم طم٥ًم اهلل )صاإل اًمتنميع أصقل

 (.227( إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل )ص2)

 (.1ديمتقر قمٌد اًمرمحـ اًمٕمٌد اًمٚمٓمٞمػ )صُمذيمرة اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚم (4)

 (.7173(، وُمًٚمؿ )1721أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (3)
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٠مظمذ ُمـ ُم٤مل هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم أن شم ذم هذا احلدي٨م أومتك اًمٜمٌل 

 زوضمٝم٤م ىمدر ُم٤م حتت٤مضمف وأوٓده٤م طم٥ًم اًمٕمرف اجل٤مري، ُمـ همػم رضر.

: وم٠مطم٤مهل٤م قمغم )خذي مـ موفف مو يؽػقؽ بودعروف(ىمقًمف: "ىم٤مل اسمـ طمجر: 

"اًمٕمرف ومٞمام ًمٞمس ومٞمف حتديد ذقمل..
(1)

. 

 -  -ومم٤م يدل قمغم أن اًمٕمرف ؾمٜم٦م ضم٤مري٦م ىمقًمف "وي٘مقل اسمـ سمٓم٤مل: 

٤مع ـذ ُمـ ُمتـ. وم٠مـمٚمؼ هل٤م أن شم٠مظمك بودعروف()خذى مو يؽػقؽ ووفدهلٜمد: 

"زوضمٝم٤م ُم٤م شمٕمٚمؿ أن ٟمٗمًف شمٓمٞم٥م هل٤م سمٛمثٚمف.
(2)

. 

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: وهذه اإلسم٤مطم٦م وإن يم٤مٟم٧م ُمٓمٚم٘م٦م ًمٗمٔم٤م ُم٘مٞمدة ومٙم٠مٟمف إن ص  

( ويؽػل بـقؽ) ( أي ىمدر يمٗم٤ميتؽ قمروم٤مً مو يؽػقؽأو صم٧ٌم ُم٤م ذيمرت ومخذي )

ٍمف ومٞمام ًمٞمس ومٞمف حتديد ُمٜمف يمذًمؽ ٕٟمؽ اًمٙم٤مومٚم٦م ُٕمقرهؿ وأطم٤مهل٤م قمغم اًم

ذقمل واًم٤ٌمء ذم سم٤معمٕمروف جيقز شمٕمٚم٘مٝم٤م سمخذي ويٙمٗمٞمؽ وهذا إومت٤مء ٓ طمٙمؿ 

ىمقل  ًمٕمدم اؾمتٞمٗم٤مء ذوـمف ىم٤مل اًمٕمالئل: وإذا صدر ُمـ اًمٜمٌل 

"محؾ قمغم أهمٚم٥م شمٍموم٤مشمف وهق اإلومت٤مء ُم٤م مل ي٘مؿ دًمٞمؾ قمغم ظمالومف
(3)

. 

ومل ي٘مدر هل٤م ٟمققًم٤م وٓ  أُمره٤م أن شم٠مظمذ اًمٙمٗم٤مي٦م سم٤معمٕمروف"وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

ىمدًرا وًمق شم٘مدر ذًمؽ سمنمع أو همػمه ًمٌلم هل٤م اًم٘مدر واًمٜمقع يمام سملم ومرائض اًمزيم٤مة 

 ىم٤مل ذم ظمٓمٌتف  واًمدي٤مت. وذم صحٞم  ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر أن اًمٜمٌل 

                                                           
 (.3/311ومت  اًم٤ٌمري ) (7)

 (.1/443ذح صحٞم  اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل ) (2)

 (.4/341) ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم (4)
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 )هلـ ظؾقؽؿ رزؿفـ وـسقهتـ بودعروف(.اًمٕمٔمٞمٛم٦م سمٕمروم٤مت: 

ٗم٤مي٦م سم٤معمٕمروف وإذا يم٤من اًمقاضم٥م هق اًمٙمٗم٤مي٦م سم٤معمٕمروف ومٛمٕمٚمقم أن اًمٙم

شمتٜمقع سمح٤مًم٦م اًمزوضم٦م ذم طم٤مضمتٝم٤م وسمتٜمقع اًمزُم٤من واعمٙم٤من وسمتٜمقع طم٤مل اًمزوج ذم 

ي٤ًمره وإقم٤ًمره وًمٞم٧ًم يمًقة اًم٘مّمػمة اًمْمئٞمٚم٦م يمٙمًقة اًمٓمقيٚم٦م اجلًٞمٛم٦م، وٓ 

يمًقة اًمِمت٤مء يمٙمًقة اًمّمٞمػ، وٓ يمٗم٤مي٦م ـمٕم٤مُمف يمٓمٕم٤مُمف، وٓ ـمٕم٤مم اًمٌالد 

ًمتٛمر واًمِمٕمػم. يم٤معمٕمروف ذم سمالد اًمٗم٤ميمٝم٦م احل٤مرة يم٤مًم٤ٌمردة، وٓ اعمٕمروف ذم سمالد ا

"واخلٛمػم
(1)

. 

 قمـ قم٤مئِم٦م، أهن٤م ىم٤مًم٧م: إن أم طمٌٞم٦ٌم، ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل ـ  2

٤م. وم٘م٤مل هل٤م رؾمقل اهلل قمـ اًمدم؟ وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: رأي٧م ُمريمٜمٝم٤م ُممن دُمً 

 :(امؽثل ؿدر مو ـوكً حتبسؽ حقضتؽ، ثؿ اؽتسع وصع)
(2)

. 

 طمٌٞمش، ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل  قمـ قم٤مئِم٦م، أن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أيبـ  4

 ٓ إن ذفؽ ظرق، وفؽـ ): ىم٤مًم٧م: إين أؾمتح٤مض ومال أـمٝمر، أوم٠مدع اًمّمالة، وم٘م٤مل

(دظل افصالة ؿدر إيوم افتل ــً حتقضغ ؾقفو، ثؿ اؽتسع وصع
(3)

. 

رد اُمرأة واطمدًة إمم قم٤مدهت٤م، واًمٔم٤مهر:  ذم احلديثلم: أن اًمٜمٌل 

 ٤م ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمٌٕم٦م، ومٚمٞمس ومٞمِف دًمٞمؾ أن قم٤مدهت٤م يم٤مٟم٧م أي٤مُم٤ًم ُمتٕمددة ذم اًمِمٝمر، إُمَّ 

                                                           
 (.23/21جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (7)

 (.443أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)

 (.444وُمًٚمؿ  )(، 421أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)



  

 056 

قمغم أن يمؾ طمٞمض اُمرأة يٙمقن يمذًمؽ
(1)

. 

ويمؾ ذًمؽ إمم أُم٤مٟمتٝم٤م وقم٤مدهت٤م، وم٘مد ي٘مؾ  أٟمف "ي٘مقل اًمٕمٞمٜمل: 

"ذًمؽ ويٙمثر قمغم ىمدر أطمقال اًمٜم٤ًمء ذم أؾمٜم٤مهنـ وسمٚمداهنـ..
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.2/713ومت  اًم٤ٌمري ٓسمـ رضم٥م ) (7)

 (.4/412قمٛمدة اًم٘م٤مرئ ) (2)
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 عغز الثالثالفزع  

 تضىني الفتوى 

 ياألصموب الرتبوي والعاطف

 

 

اًمٗمتقى إظم٤ٌمر سمحٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مْمٞم٦م اعم١ًمول قمٜمٝم٤م، واًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م اُمتث٤مل 

ُم٘متْم٤مه٤م اؾمتج٤مسم٦م هلل شمٕم٤ممم وًمنمقمف، وٓ يٙمقن آُمتث٤مل إٓ قمـ ىمٜم٤مقم٦م ورهم٦ٌم، 

ٗمتقى سم٠مؾمٚمقب وًمٞم٧ًم ُمٝمٛم٦م اعمٗمتل اإلظم٤ٌمر قمـ احلٙمؿ يمٞمٗمام اشمٗمؼ وًمق يم٤مٟم٧م اًم

وُمٜمٗمرة، سمؾ جي٥م قمغم اعمٗمتل أن  يم٤مٟم٧م سمّمقرة صم٘مٞمٚم٦م همػم ُم٘مٜمع وٓ جمد، وًمق

يراقمل طم٤مل اًم٤ًمئؾ وي٠مظمذ سمٛمج٤مُمع ىمٚمٌف، وُمِم٤مقمره، وحتريؽ قم٘مٚمف ومٞمٗمتٞمف سمام 

يٙمقن قمالضم٤ًم ومٕم٤مًٓ ًمف، ومحٞمٜمئذ شمّمٌ  اًمٗمتقى دواًء ورمح٦م، وؿمٗم٤مًء، ومٞمخرج ُمـ 

اإلؿمٙم٤مل سمٜمٗمس ُمٜمنمطمف، وىمٚم٥م راض، وؾمٕم٤مدة هم٤مُمرة دمٕمٚمف يٜمٓمٚمؼ ًمتٜمٗمٞمذ 

حم٦ٌم ًمٚمديـ وًمٚمتديـ عم٤م رآه ُمـ حم٤مؾمـ أطمٙم٤مُمف،  ُم٘متْم٤مه٤م قمـ ىمٜم٤مقم٦م وزي٤مدة

وشمقضمٞمٝم٤مشمف، وهذا سمخالف ُمـ مل يراع اإلىمٜم٤مع، واًمٌٕمد اًمؽمسمقي واًمٕم٤مـمٗمل، 

واحلٙمٛم٦م ذم طمؾ إؿمٙم٤مل اًم٤ًمئؾ وم٢من اًمٗمتقى طمٞمٜمئذ شمّمٌ  ُمِمٙمٚم٦م وُمٕمْمٚم٦م شمزيد 

اإلؿمٙم٤مل إؿمٙم٤مًٓ ومٞمدظمؾ اًم٤ًمئؾ قمغم اعمٗمتل سمٛمِمٙمٚم٦م ومٞمخرج سمٛمِم٤ميمؾ، وقمدم 

 ٗمٞمذ ُم٘مت٣م اًمٗمتقى.اؾمتٕمداد ًمتٜم

 أدوي٦م ٟم٤مضمٕم٦م، ص٤مدرة ُمـ رطمٞمؿ  وًم٘مد يم٤مٟم٧م ومت٤موى اًمٜمٌل 
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رءوف سم٤مًم٤ًمئٚملم طمريص قمٚمٞمٝمؿ، وقمغم إفمٝم٤مر حم٤مؾمـ اًمديـ، ومٙم٤من اًمِمخص 

سمٛمِمٙمٚم٦م، وُمٕمْمٚم٦م ومٞمخرج وىمد طمؾ اإلؿمٙم٤مل،  ي٘مٌؾ قمغم اًمٜمٌل 

 ُمٜمنمح اًمّمدر ُمٓمٛمئـ اًمٜمٗمس، ومرطم٤ًم ُمنورًا، ومٛمـ ذًمؽ:

وم٘م٤مل: ي٤م  إن ومتك ؿم٤مسم٤م أشمك اًمٜمٌل  قمـ أيب أُم٤مُم٦م ىم٤مل: ـ 7

، وىم٤مًمقا: ُمف، ُمف. وم٘م٤مل: رؾمقل اهلل، ائذن زم سم٤مًمزٟم٤م، وم٠مىمٌؾ اًم٘مقم قمٚمٞمف ومزضمروه

واهلل ضمٕمٚمٜمل  ىم٤مل: ٓ. )أحتبف ٕمؽ؟(. ىم٤مل: ومجٚمس ىم٤مل: و(ادكف، ؾدكو مـف ؿريبً )

ىم٤مل:  )أؾتحبف ٓبـتؽ؟(٤مل: ىم .)وٓ افـوس حيبقكف ٕمفوهتؿ(اهلل ومداءك. ىم٤مل: 

. ىم٤مل: )وٓ افـوس حيبقكف فبـوهتؿ(، ىم٤مل: ٓ. واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداءك

)وٓ افـوس حيبقكف واهلل ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداءك. ىم٤مل:  ىم٤مل: ٓ. ،)أؾتحبف ٕختؽ؟(

ىم٤مل: ٓ. واهلل ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداءك. ىم٤مل:  )أؾتحبف فعؿتؽ؟(ىم٤مل:  ٕخقاهتؿ(.

واهلل ضمٕمٚمٜمل اهلل  ىم٤مل: ٓ. أؾتحبف خلوفتؽ؟(). ىم٤مل: )وٓ افـوس حيبقكف فعامهتؿ(

افؾفؿ ). ىم٤مل: ومقوع يده قمٚمٞمف وىم٤مل: )وٓ افـوس حيبقكف خلوٓهتؿ(ومداءك. ىم٤مل: 

ىم٤مل: ومٚمؿ يٙمـ سمٕمد ذًمؽ اًمٗمتك يٚمتٗم٧م إمم  اؽػر ذكبف وضفر ؿؾبف، وحصـ ؾرجف(،

رء
(1)

 . 

: ًم٘مد اٟمتٗمض اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد ؾمامع آؾمتئذان ذم اًمزٟم٤م ُمـ اًمِم٤مب، ومزضمروه

قم٤مجلف سمٓمري٘م٦م أظمرى وذًمؽ سمٞم٤من ُمٗم٤مؾمد  ، وًمٙمـ اًمٜمٌل "ُمف.. ُمف"

ُمٓمٚمٌف، وؾمقء قمقاىمٌف، وذم هذا إرؿم٤مد ًمٚمٛمٕمٚمٛملم واعمرسملم واًمدقم٤مة سم٤مًمٚمٓمػ 

                                                           
 (.22277أظمرضمف أمحد ) (7)
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سم٤مجل٤مهؾ ىمٌؾ اًمتٕمٚمٞمؿ، ومذًمؽ أٟمٗمع ًمف ُمـ اًمتٕمٜمٞمػ، صمؿ ٓ وضمف ًمٚمتٕمٜمٞمػ عمـ ٓ 

 ٚمقب قمـ يٕمٚمؿ، وم٤مإلىمٜم٤مع سمرومؼ وطمٙمٛم٦م هق اًم٤ٌمب اًمّمحٞم  ًمٍمف اًمٕم٘مقل واًم٘م

 اعمخ٤مًمٗم٤مت ..

إمم ذًمؽ اًمِم٤مب قمغم أٟمف وم٘مد احلٞم٤مء واخلػم،  ومل يٜمٔمر اًمٜمٌل 

سمؾ شمٗمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م سمداظمٚمف ُمـ ؿمٝمقة، وعمس ضم٤مٟم٥م اخلػم ومٞمف، ومتٕم٤مُمؾ ُمٕمف 

  ،سمٛمٜمٓمؼ اإلىمٜم٤مع اًمٕم٘مكم ُمع اًمِمٗم٘م٦م واحل٥م، وم٠مصم٤مسمف إمم رؿمده

 .ًمٚمرذيٚم٦م، يم٤مره٤م هل٤م  راومْم٤م ٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م، طمتك أصٌــريؼ اًمٕمٗمــــوأرضمٕمف إمم ـم

وىمد اطمتقى هذا اعمقىمػ قمغم إؾمٚمقب اًمٕم٤مـمٗمل ذم اًمدقمقة واًمؽمسمٞم٦م ُمـ 

ٌَؾ اًمٜمٌل  ؾدكو مـف (، )ادكفُمع هذا اًمِم٤مب، وفمٝمر ذًمؽ ذم: ) ىِم

(، ودقم٤م ًمف سم٘مقًمف: )اًمٚمَّٝمّؿ اهمٗمر ذٟمٌف وـمٝمر ؾقضع يده ظؾقف(، )ؾجؾس(، )ؿريًبو

ٗمل ذم ُمقاـمـ وُمقاىمػ يمثػمة ىمٚمٌف، وطمّمـ ومرضمف(، وٓ ؿمؽ أن احلدي٨م اًمٕم٤مـم

 يٙمقن ُمٗمت٤مطم٤م ُمٝمام ًمإلىمٜم٤مع.

سم٤مإلىمٜم٤مع سم٤مٕؾمٚمقب اًمٕم٤مـمٗمل، سمؾ وؿ إًمٞمف  ومل يٙمتػ اًمٜمٌل 

أؾتحبف ؟(، )أؾتحبف ٓبـتؽ؟(، )أحتبف ٕمؽاإلىمٜم٤مع سم٤مٕؾمٚمقب اًمٕم٘مكم سم٘مقًمف: )

أحتبف (، ويم٤من يٙمٗمل ىمقًمف: )؟أؾتحبف خلوفتؽ؟(، )أؾتحبف فعؿتؽ؟( )ٕختؽ

َد حم٤مرُمف زي٤مدة ذم اإلىمٜم٤مع، ودًٓم٦م قمغم أن ُم٤م ىمد ي٠ميت ُمـ اًمٜم٤ًمء (، ًمٙمٜمف ٕمؽ قَمدَّ

 ٓ ختٚمق أن شمٙمقن أُم٤م، أو سمٜمت٤ًم، أو قمٛم٦م، أو ظم٤مًم٦م ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس.

 وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م شم٘مقل ذم رضمؾ ًم٘مل  رضمٌؾ  وؾم٠مًمف  ـ 2
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أٟمف مل اُمرأة ٓ يٕمرومٝم٤م، ومٚمٞمس ي٠ميت اًمرضمؾ ُمـ اُمرأشمف رء إٓ ىمد أشم٤مه ُمٜمٝم٤م، همػم 

ًِ }جي٤مُمٕمٝم٤م، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م  كِ
َ
اَلةَ  وَأ ارِ  َطَرَفِ  الط 

َٓ ََ  َوُزىًَفا انل  ٌِ 
َِاِت  إِن   الي ْيوِ  ََص

ْ
ِْْبَ  اْل يَِّئاِت  يُْذ [ وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 773]هقد: {الص 

: (تقضل ثؿ صؾ)  وم٘م٤مل ُمٕم٤مذ: وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أًمف ظم٤مص٦م أم

ظومي(بؾ فؾؿممـغ ) :ًمٚمٛم١مُمٜملم قم٤مُم٦م؟ ىم٤مل
(1)

. 

ووٕمف وطم٤مًمف سمٕمد ومٕمؾ اخلٓم٠م  قمـ ضم٤مء اًمرضمؾ يًتٗمتل اًمٜمٌل 

ُمٕمف سم٠مؾمٚمقب شمرسمقي شمِمجٞمٕمل  اًمذي صدر ُمٜمف، ومتٕم٤مُمؾ اًمٜمٌل 

الع، وشم٘مدير رمح٦م اهلل وقمٗمقه، ومٚمؿ يٕمٜمٗمف، ومل ي١مٟمٌف، وإٟمام ىمّدر ـقسم٦م واإلىمـقمغم اًمت

وم٠مرؿمده إمم اًمّمالة ف، طم٤مًمف ووٕمٗمف، وأرؿمده إمم ُم٤م يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم صالح طم٤مًم

ًمتجديد اًمّمٚم٦م سم٤مهلل، وُم٤م شمٗمرزه اًمّمالة اًمنمقمٞم٦م سمروطمٝم٤م ُمـ شم٠مصمػم قمغم اًمٜمٗمس 

وسمٕمدًا قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر، يمام سملم ًمف أن ُمـ ومْمؾ اًمّمالة شمٙمٗمػم شمزيمٞم٦م 

 اًمًٞمئ٤مت ضمؼمًا خل٤مـمره، وشمرهمٞم٤ًٌم ًمف ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمالة.

 

 

 

 

                                                           
 (.3312(، وأسمق داود )3121أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)
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 عغز الزابعالفزع  

 اٌب التخفيشي تضىني الفتوى اجل

 )الرتغيب والرتِيب(

 

 

اُمتث٤مل شمٕم٤مًمٞمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم هل ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم أن اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمٗمتقى 

وومؼ ُم٘مّمقده، وُمـ أهؿ حمٗمزات آُمتث٤مل واعم٤ٌمدرة إمم شمٜمٗمٞمذ ُم٘مت٣م اًمٗمتقى هق 

شمْمٛملم اًمٗمتقى اجل٤مٟم٥م اًمققمٔمل ُمـ اًمؽمهمٞم٥م سم٤مٕضمر اًمٕمٔمٞمؿ قمغم آُمتث٤مل ُٕمر 

، وُم٤م يٜم٤مًمف ُمـ اًمدرضم٤مت واحلًٜم٤مت قمغم اُمتث٤مل ُم٘مت٣م اًمٗمتقى اهلل قمٛمقُم٤مً 

اعمٕمٞمٜم٦م، واًمتحذير ُمـ خم٤مًمٗم٦م أُمر اهلل سمٕمد ُمٕمرومتف واؾمت٤ٌمٟمتف، وظمٓمر اًمؽمدد ذم 

 آُمتث٤مل.

إضمقر اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م، أو سمٞم٤من  يْمٛمـ ومت٤مويف وىمد يم٤من اًمٜمٌل 

اًم٘مْم٤مي٤م  اًمقزر اًمذي يٛمٙمـ أن حيٛمٚمف ُمـ مل يٛمتثؾ ُم٤م أُمر اهلل ذم ظمّمقص

 اعمذيمقرة، ومٛمـ ذًمؽ:

 -شمٕم٤ممم  -قمـ أطم٥م إقمامل إمم اهلل   اًمٜمٌلَّ  ؾم٠مل صمقسم٤منُ (  7

: ؾنكؽ ٓ تسجد هلل )ظؾقؽ بؽثرة افسجقد هلل : وم٘م٤مل 

شجدة إٓ رؾعؽ اهلل هبو درجي وحط هبو ظـؽ خطقئي(
(1)

. 

 ومْمؾ اًمًجقد سمام يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ إضمقر طمث٤ًم  سملم اًمٜمٌل 

                                                           
 (.322أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)
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ئؾ قمغم اإليمث٤مر ُمٜمف، ُمـ رومع اًمدرضم٤مت وطمط اًمًٞمئ٤مت واخلٓم٤مي٤م، وحتٗمٞمزًا ًمٚم٤ًم

وهذا ُمٓمٚم٥م يمؾ قم٤مىمؾ، وم٢من ٟمٞمؾ اجلٜم٦م، واًمؽمىمل ذم درضم٤مهت٤م اًمٕمٚمٞم٤م ٓ يٙمقن إٓ 

 سمح٥ًم رصٞمد احلًٜم٤مت واًمتخٗمػ ُمـ اًمًٞمئ٤مت.

: هؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م أىمرب إمم اهلل ُمـ إظمرى؟ ىم٤مل: ( وؾمئؾ  2

قف افؾقؾ أخر، ؾنن اشتطعً مـ افعبد ج )كعؿ، أؿرب مو يؽقن افرب 

أن تؽقن ممـ يذـر اهلل دم تؾؽ افسوظي ؾؽـ(
(1)

. 

قمغم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وٓؾمٞمام ضمقف اًمٚمٞمؾ أظمر سمٙمقٟمف  طم٨م اًمٜمٌل 

وىم٧م يٙمقن اًمٕمٌد ومٞمف أىمرب إمم اهلل شمٕم٤ممم، وٓ رضم٤مء أقمغم ُمـ اًم٘مرب ُمـ اهلل، 

، وذم هذا وم٤ٌمًم٘مرب ُمٜمف ٟمٞمؾ يمؾ ظمػم وؾمالُم٦م ُمـ يمؾ ذ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 شمرهمٞم٤ٌم وشمِمجٞمٕم٤م قمغم اًم٘مٞم٤مم، وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ أظمر قمغم وضمف اخلّمقص.

)هق اختالس قمـ آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة؟ وم٘م٤مل:  ( وؾمئؾ  4

خيتؾسف افشقطون مـ صالة افعبد(
(2)

. 

اًم٤ًمئؾ قمـ طمٙمؿ آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة سمام يرهٌف  أضم٤مب اًمٜمٌل 

ف ُمـ اظمتالس اًمِمٞمٓم٤من إُمر ؽمشم٥م قمٚمٞمُمٜمف، وجيٕمٚمف جيتٜمٌف ىمدر اإلُمٙم٤من سمام ي

 اًمذي ي١مدي إمم ٟم٘مّمٝم٤م وٟم٘مص أضمره٤م، ذم اًمقىم٧م اًمذي يًٕمك اعمّمكم إمم يم٥ًم  

 أقمغم درضم٤مت اًمثقاب.

                                                           
 (.112أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ) (7)

 (.117أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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)مو مـ صوحى إبؾ ٓ قمـ صدىم٦م اإلسمؾ؟ ىم٤مل:  ( وؾمئؾ  3

إٓ إذا ـون يقم افؼقومي بطح هلو  -ومـ حؼفو حؾبفو يقم ورودهو  -يمدي حؼفو 

ً ٓ يػؼد مـفو ؾصقال واحدا تطمه بلخػوؾفو وتعضف بؼوع ؿرؿر أوؾر مو ـوك

داره مخسغ ـــبلؾقاهفو، ـؾام مر ظؾقف أوٓهو رد ظؾقف أخراهو، دم يقم ـون مؼ

 .ي حتك يؼه بغ افعبود ؾرى شبقؾف إمو إػ اجلـي وإمو إػ افـور(ــأفػ شـ

وٓ صوحى بؼر وٓ ؽـؿ ٓ قمـ اًمٌ٘مر؟ وم٘م٤مل: ) ( وؾمئؾ  1

 إذا ـون يقم افؼقومي بطح هلو بؼوع ؿرؿر ٓ يػؼد مـفو صقئو فقس يمدي حؼفو إٓ

ؾقفو ظؼصوء وٓ جؾحوء وٓ ظصبوء، تـطحف بؼروهنو، وتطمه بلطالؾفو، ـؾام 

مرت أوٓهو رد ظؾقف أخراهو، دم يقم ـون مؼداره مخسغ أفػ شـي، حتك يؼه 

 بغ افعبود ؾرى شبقؾف إمو إػ اجلـي وإمو إػ افـور(.

)اخلقؾ ثالثي، هل فرجؾ وزر، قمـ اخلٞمؾ؟ وم٘م٤مل:  وؾمئؾ (  1

وفرجؾ شس، وفرجؾ أجر، ؾلمو افذي فف أجر ؾرجؾ ربطفو دم شبقؾ اهلل ؾلضول 

هلو دم مرج أو روضي ؾام أصوبً دم ضقؾفو ذفؽ مـ ادرج أو افروضي ـوكً فف 

حسـوت، وفق أكف اكؼطع ضقؾفو ؾوشتـً ذؾو أو ذؾغ ـوكً فف آثورهو 

ثفو حسـوت، وفق أهنو مرت بـفر ؾؼبً مـف ومل يرد أن يسؼقفو ـوكً فف وأروا

ثؿ مل يـس حؼ اهلل  وتعػػوً  حسـوت، ؾفل فذفؽ افرجؾ أجر، ورجؾ ربطفو تغـقوً 

  وريوءً  راً ـدم رؿوهبو وٓ دم طفقرهو ؾفل فذفؽ افرجؾ شس، ورجؾ ربطفو ؾخ
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وكقاء ٕهؾ اإلشالم ؾفل ظذ ذفؽ وزر(
(1)

. 

ُمـ اًمتٝم٤مون ذم أداء زيم٤مة اإلسمؾ واًمٌ٘مر واخلٞمؾ  طمذر اًمٜمٌل 

ًمٞمس سمٌٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م وم٘مط، سمؾ سمٌٞم٤من ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت ذم أظمرة، 

وهذا يدقمق اعمٙمٚمػ إمم آُمتث٤مل، وقمدم اًمتٝم٤مون سم٠مداء احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اًمقاضم٦ٌم 

 قمٚمٞمف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.321أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)
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 عغز اخلاوطالفزع  

 تعمين األحكاً

 

 

ل شمنميع هم٤مئل يتجف إمم حت٘مٞمؼ اعمّم٤مًم  ودرء اعمٗم٤مؾمد قمغم اًمتنميع اإلؾمالُم

وقء ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من ُمٕمروم٦م اعم٘م٤مصد واعمّم٤مًم ، وشمقؾمٞمع دائرة 

احلٙمؿ ًمتح٘مٞمؼ ظم٤مصٞم٦م اًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل ٓ يٙمقن إٓ سمتٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤مم، 

وشمْمٛمٞمٜمٝم٤م اًمٕمٚمؾ واعمٜم٤مـم٤مت واحلٙمؿ اًمٔم٤مهرة واخلٗمٞم٦م، وهذا فم٤مهر ذم ٟمّمقص 

 .، وشمٍموم٤مت اًمٜمٌل اًمِم٤مرع

 :فألحؽوم ؾوئدتون يستػود مـ تعؾقؾ افـبل وفذا ؾنكف 

ـ سمٞم٤من حم٤مؾمـ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وُم٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ اعمٕم٤مين واحلٙمؿ  7

واعمّم٤مًم  اًمتل شمراقمٞمٝم٤م ذم طمؼ اعمٙمٚمٗملم طمتك يٛمتثٚمقه٤م قمـ ىمٜم٤مقم٦م وطم٥م ورهم٦ٌم، 

 ؾم٤مئر ؿم١موهنؿ. ويًتٛمرون قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ُم٘مت٣م اًمدي٤مٟم٦م هلل شمٕم٤ممم ذم

ـ اًمت٠مؾمٞمس عمٌدأ اًم٘مٞم٤مس، وشمقؾمٞمع دائرة احلٙمؿ ًمٞمِمٛمؾ يمؾ اًمٗمروع  2

اًمالطم٘م٦م اعمًتجدة واعمتجددة قمغم ُمدار اًمزُم٤من، واظمتالف اعمٙم٤من، حت٘مٞم٘م٤ًم عمٌدأ 

 صالطمٞم٦م اًمنميٕم٦م، وسم٘م٤مئٝم٤م طمتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م.

اًمذي ىمقًمف طمج٦م  وُمـ شم٠مُمؾ ومت٤موى اًمٜمٌل "ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

ٟمٔمػمه، ووضمف ُمنموقمٞمتف، ِمتٛمٚم٦م قمغم اًمتٜمٌٞمف قمغم طمٙمٛم٦م احلٙمؿ وسمٜمٗمًف رآه٤م ُم

ىم٤مًمقا:  (أيـؼص افرضى إذا جػ؟) :ؾمئؾ قمـ سمٞمع اًمرـم٥م سم٤مًمتٛمر وم٘م٤ملوهذا يمام 
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ٟمٕمؿ، ومزضمر قمٜمف
(1)

ـ ٟمٌٝمٝمؿ ـوُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف يم٤من يٕمٚمؿ ٟم٘مّم٤مٟمف سم٤مجلٗم٤مف، وًمٙم .

 ٦م اًمتحريؿ وؾمٌٌف.ـقمغم قمٚم

  :ذم شمٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤مم ٤م ورد قمـ اًمٜمٌل ومم

وىمد ؾم٠مًمف قمـ ىمٌٚم٦م اُمرأشمف وهق   ًمٕمٛمر  ىمقًمفـ  7

ىم٤مل: ٓ (أرأيً فق متضؿضً ثؿ جمجتف، أـون يرض صقئو؟)ص٤مئؿ، وم٘م٤مل: 
(2)

. 

ومٜمٌف قمغم أن ُم٘مدُم٦م اعمحٔمقر ٓ يٚمزم أن شمٙمقن حمٔمقرة4 وم٢من هم٤مي٦م اًم٘مٌٚم٦م أهن٤م 

ؿ ُم٘مدُم٦م اجلامع، ومال يٚمزم ُمـ حتريٛمف حتريؿ ُم٘مدُمتف، يمام أن ووع اعم٤مء ذم اًمٗم

 ُم٘مدُم٦م ذسمف، وًمٞم٧ًم اعم٘مدُم٦م حمرُم٦م.

ٓ تـؽح ادرأة ظذ ظؿتفو، وٓ ظذ : )ذا ىمقًمف وُمـ هـ  2

أرحومؽؿ(خوفتفو، ؾنكؽؿ إذا ؾعؾتؿ ذفؽ ؿطعتؿ 
(3)

4 ومذيمر هلؿ احلٙمؿ، وٟمٌٝمٝمؿ 

 قمغم قمٚم٦م اًمتحريؿ.

وىمد  ٕيب اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم   ىمقًمفوُمـ ذًمؽ: ـ  4

أيرسك أن يؽقكقا فؽ دم افز )ل: ظمص سمٕمض وًمده سمٖمالم ٟمحٚمف إي٤مه، وم٘م٤م

 )ؾوتؼقا اهلل واظدفقا بغ أوٓدـؿ( :ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل (شقاء؟
(4)

. 

                                                           
 (.7221(، واًمؽمُمذي )4413أظمرضمف أسمق داود ) (7)

 (.3311ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) (2)

 (.7312(، وُمًٚمؿ )1712(، وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري )77347أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ) (4)

 (.7124أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (3)
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 .)إن هذا ٓ يصؾح(: وذم ًمٗمظ

)إين ٓ أصفد ظذ جقر(: وذم ًمٗمظ
(1)

. 

ظذ هذا ؽري( أصفد): وذم ًمٗمظ
(2)

٤م، وم٢مٟمف ٓ ي٠مذن ذم اجلقر ا، ٓ إذٟمً هتديدً  

 ّمقد أٟمف ٟمٌٝمف قمغم قمٚم٦م احلٙمؿ.واعم٘م ، (رده)٤م، وذم ًمٗمظ: ىمٓمٕمً 

وىمد ىم٤مل: ًمف  ًمراومع سمـ ظمدي٩م  ىمقًمف وُمـ هذا: ـ  3

مو أهنر افدم ) :إٟم٤م ٓىمق اًمٕمدو همدا، وًمٞمس ُمٕمٜم٤م ُمدى، أومٜمذسم  سم٤مًم٘مّم٥م؟ وم٘م٤مل

سـ وذـر اشؿ اهلل ظؾقف ؾؽؾ فقس افسـ وافظػر، وشلحدثؽ ظـ ذفؽ، أمو اف

ؾعظؿ، وأمو افظػر ؾؿدى احلبشي(
(3)

اعمٜمع ُمـ اًمتذيمٞم٦م هبام سمٙمقن  ومٜمٌف قمغم قمٚم٦م 

أطمدمه٤م قمٔمام، وهذا شمٜمٌٞمف قمغم قمدم اًمتذيمٞم٦م سم٤مًمٕمٔم٤مم4 إُم٤م ًمٜمج٤مؾم٦م سمٕمْمٝم٤م4 وإُم٤م 

ًمتٜمجٞمًف قمغم ُم١مُمٜمل اجلـ، وًمٙمقن أظمر ُمدى احلٌِم٦م، ومٗمل اًمتذيمٞم٦م هب٤م شمِمٌف 

 سم٤مًمٙمٗم٤مر.

ـ حلقم إن اهلل ورشقفف يـفقوكؽؿ ظ):  وُمـ ذًمؽ ىمقًمفـ  1

احلؿر اإلكسقي، ؾنهنو رجس(
(4)

. 

 أرأيً إن )ذم اًمثٛمرة شمّمٞمٌٝم٤م اجل٤مئح٦م:  ىمقًمف : وُمـ ذًمؽـ  1

                                                           
 (.7124(، وُمًٚمؿ )2111أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.1713أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ) (2)

 (.7312ًٚمؿ )(، وُم2322أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)

 (.7331(، وُمًٚمؿ )3732أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (3)
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يلـؾ أحدـؿ مول أخقف بغر حؼ؟( مـع اهلل افثؿرة، ؾبؿ
(1)

وهذا اًمتٕمٚمٞمؾ سمٕمٞمٜمف  

يٜمٓمٌؼ قمغم ُمـ اؾمت٠مضمر أرو٤م ًمٚمزراقم٦م وم٠مص٤مب اًمزرع آوم٦م ؾماموي٦م ًمٗمٔم٤م وُمٕمٜمك، 

، وهذا ٞمؽ سمٖمػم طمؼ؟ًمزرع ومٌؿ شم٠ميمؾ ُم٤مل أظمومٞم٘م٤مل ًمٚمٛم١مضمر: أرأي٧م إن ُمٜمع اهلل ا

 هق اًمّمقاب اًمذي ٟمديـ اهلل سمف ذم اعم٠ًمًم٦م، وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.

واعم٘مّمقد أن اًمِم٤مرع ُمع يمقن ىمقًمف طمج٦م سمٜمٗمًف يرؿمد إُم٦م إمم قمٚمؾ 

 ٕطمٙم٤مم وُمداريمٝم٤م وطمٙمٛمٝم٤م، ومقرصمتف ُمـ سمٕمده يمذًمؽ.ا

سـ()إكف يػؼل افعغ ويؽرس اف :وىم٤مل ،هنٞمف قمـ اخلذفوُمـ ذًمؽ: ـ  1
(2)

.  

ًمٚمٕم٤مض يد همػمه سم٢مهدار دي٦م صمٜمٞمتف عم٤م  وُمـ ذًمؽ إومت٤مؤه ـ  2

ده دم ؾقؽ أيدع ي): ؾم٘مٓم٧م سم٤مٟمتزاع اعمٕمْمقض يده ُمـ ومٞمف، وٟمٌف قمغم اًمٕمٚم٦م سم٘مقًمف

تؼضؿفو ـام يؼضؿ افػحؾ(
(3)

وهذا ُمـ أطمًـ اًمتٕمٚمٞمؾ وأسمٞمٜمف4 وم٢من اًمٕم٤مض عم٤م  

ه ُمـ ومٛمف، وم٢مذا أدى ص٤مل قمغم اعمٕمْمقض ضم٤مز ًمف أن يرد صٞم٤مًمف قمٜمف سم٤مٟمتزاع يد

ذًمؽ إمم إؾم٘م٤مط صمٜم٤مي٤مه يم٤من ؾم٘مقـمٝم٤م سمٗمٕمؾ ُم٠مذون ومٞمف ُمـ اًمِم٤مرع ومال ي٘م٤مسمؾ 

"..سم٤مًمدي٦م، وهذا يمثػم ضمدا ذم اًمًٜم٦م
(4)

 . 

 قل اهلل ــ٤مءت أم ؾمٚمٞمؿ إمم رؾمـ٧م: ضمــ، ىم٤مًم ـ أم ؾمٚمٛم٦مــقموـ  3

                                                           
 (.7111(، وُمًٚمؿ )2212أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.1221أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)

 (.7113(، وُمًٚمؿ )2211أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)

 (723-3/724إقمالم اعمقىمٕملم ) (3)
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  وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل إن اهلل ٓ يًتحٞمل ُمـ احلؼ، ومٝمؾ قمغم اعمرأة

ومٖمٓم٧م أم  ادوء(إذا رأت ): إذا اطمتٚمٛم٧م؟ ىم٤مل اًمٜمٌل ُمـ همًؾ 

كعؿ، تربً )ؾمٚمٛم٦م، شمٕمٜمل وضمٝمٝم٤م، وىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل أوحتتٚمؿ اعمرأة؟ ىم٤مل: 

وفدهو(يؿقـؽ، ؾبؿ يشبففو 
(1)

. 

أن قمٚم٦م ؿمٌف اًمقًمد ُٕمف سمٙمقهن٤م يم٤مًمرضمؾ ذم شمٙمقيـ  سملم اًمٜمٌل 

 ضمؾ.ُمالُم  اًمقًمد ذاشم٤ًم وصٗم٦م، ويمقهن٤م خيرج ُمٜمٝم٤م اعم٤مء يم٤مًمر

قمـ اًمٙمٚم٥م إؾمقد ي٘مٓمع  أسمق ذر  وؾم٠مًمف ـ  71

صقطون( :افؽؾى إشقد) :اًمّمالة دون إمحر وإصٗمر، وم٘م٤مل
(2)

. 

ختّمٞمص ىمٓمع اًمّمالة سم٤مًمٙمٚم٥م إؾمقد دون  ومٕمٚمؾ اًمٜمٌل 

 همػمه يمقٟمف ؿمٞمٓم٤مًٟم٤م.

: ي٤م رؾمقل اهلل مل ٟمرك شمّمقم ذم ؿمٝمر ُمـ اًمِمٝمقر وؾمئؾ ـ  77

صفر يغػؾ افـوس ظـف بغ رجى ورمضون،  ذاك)ُم٤م شمّمقم ذم ؿمٕم٤ٌمن؟ وم٘م٤مل: 

وهق صفر ترؾع ؾقف إظامل إػ رب افعودغ، ؾلحى أن يرؾع ظؿع وأكو 

صوئؿ(
(3)

. 

 ذاك يقم وفدت )قمـ صقم يقم آصمٜملم، وم٘م٤مل:  وؾمئؾ ـ  72

                                                           
 (.474(، وُمًٚمؿ )741أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.171أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)

 (.27114(، وأمحد )2411ضمف اًمٜم٤ًمئل )أظمر (4)
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افؼرآن(ؾقف، وؾقف أكزل ظع 
(1)

. 

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إٟمؽ شمّمقم   أؾم٤مُم٦مُ  وؾم٠مًمف ـ  74

ر، وشمٗمٓمر طمتك ٓ شمٙم٤مد شمّمقم، إٓ يقُملم إن دظمال ذم صٞم٤مُمؽ، وإٓ ٓ شمٙم٤مد شمٗمٓم

ذاكؽ )ىم٤مل: يقم آصمٜملم ويقم اخلٛمٞمس، ىم٤مل:  (أي يقمغ؟)صٛمتٝمام، ىم٤مل: 

يقمون تعرض ؾقفام إظامل ظذ رب افعودغ، ؾلحى أن يعرض ظؿع وأكو 

صوئؿ(
(2)

. 

وم٘مٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل إٟمؽ شمّمقم آصمٜملم  وؾمئؾ ـ  73

إن يقم آثـغ واخلؿقس يغػر اهلل ؾقفام فؽؾ مسؾؿ إٓ )وم٘م٤مل:  واخلٛمٞمس

يصطؾحو(حتك  :جريـ، يؼقلفوتم
(3)

. 

قمـ  ، ي٘مقل: ؾمئؾ اًمٜمٌل زيد سمـ ظم٤مًمد وقمـ ـ  71

ي٘مقل  - رف ظػوصفو ووـوءهو، ثؿ ظرؾفو شـي(اظ)اًمٚم٘مٓم٦م، ومزقمؿ أٟمف ىم٤مل: 

ىم٤مل حيٞمك: ومٝمذا  إن مل شمٕمرف اؾمتٜمٗمؼ هب٤م ص٤مطمٌٝم٤م، ويم٤مٟم٧م وديٕم٦م قمٜمده،"يزيد: 

 -هق، أم رء ُمـ قمٜمده؟  اًمذي ٓ أدري أذم طمدي٨م رؾمقل اهلل 

و ؾنكام هل خذه): صمؿ ىم٤مل: يمٞمػ شمرى ذم و٤مًم٦م اًمٖمٜمؿ؟ ىم٤مل اًمٜمٌل 

شمرى  صمؿ ىم٤مل: يمٞمػ -٤م ىم٤مل يزيد: وهل شمٕمرف أيًْم  - فؽ أو ٕخقؽ أو فؾذئى(

 رد ادوء، دظفو ؾنن معفو حذاءهو وشؼوءهو، ت)ذم و٤مًم٦م اإلسمؾ؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل: 

                                                           
 (.7712أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 (.27114(، وأمحد )2412أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ) (2)

 (.7131(، واسمـ ُم٤مضم٦م )2111أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (4)
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و رهبو(وتلـؾ افشجر حتك جيده
(1)

. 

قمـ  ، ىم٤مًم٧م: ؾمئؾ رؾمقل اهلل قم٤مئِم٦م قمـ ـ  71

اًمٌتع، وهق ٟمٌٞمذ اًمٕمًؾ، ويم٤من أهؾ اًمٞمٛمـ ينمسمقٟمف، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 :)ـؾ ذاب أشؽر ؾفق حرام(
(2)

. 

 ربط إحؽوم بوفعؾي: 

قمـ اًمرضمؾ جيد اًمٌٚمؾ وٓ يذيمر اطمتالُم٤م وم٘م٤مل:   اًمٜمٌل ؾمئؾ

ٓ ؽسؾ )وقمـ اًمرضمؾ يرى أٟمف ىمد اطمتٚمؿ ومل جيد اًمٌٚمؾ، وم٘م٤مل:  (،تسؾيغ)

ظؾقف(
(3)

. 

 ً هنقتؽؿ ظـ اّدخور حلقم إضوحلــ): ُمـ ذًمؽ ىمقًمف 

ٕجؾ افّداؾي ؾوّدخروهو(
(4)

. 

قر أٓ ؾزوروهو ؾنهنو ـــً هنقتؽؿ ظـ زيورة افؼب): وىمقًمف 

ـّرـ ؿ أخرة(ـتذ
(5)

. 

)أيـؼص افرضى إذا سم٤مًمتٛمر:  عم٤ّم ؾمئؾ قمـ سمٞمع اًمرـم٥م وىمقًمف 

(ٓ إذاً ): ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل: وم٘م٤مًمقا يبس؟(
(6)

. 

                                                           
 (.7122(، وُمًٚمؿ )2322أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.2117(، وُمًٚمؿ )232أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)

 (.21731(، وأمحد )774(، واًمؽمُمذي )241أظمرضمف أسمق داود ) (4)

 (. 7317أظمرضمف ُمًٚمؿ )  (3)

 (.112(، وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء )4/224أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )  (1)

 (، 7221(، واًمؽمُمذي )4413(، وأسمق داود )7234أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )رواي٦م حيٞمك اًمٚمٞمثل ( )  (1)
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غ ـــ افطقاؾـو مس إهنــً بـجـسإهنو فق)رة: ـذم اهل وىمقًمف 

ظؾقؽؿ وافطقاؾوت(
(1)

. 

غم اًمٕمٚم٦م اًمتل شمٕمتؼم ومٗمل إطم٤مدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م وهمػمه٤م مم٤م مل ٟمذيمر اًمتٜمٌٞمف قم

أؾم٤مس اًم٘مٞم٤مس
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 (.3131واًمٜم٤ًمئل )        

 (.11(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم صحٞم  أيب داود )11أظمرضمف أسمق داود ) (7)

 (.312أصمر آظمتالف ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ًمٚمديمتقر ُمّمٓمٗمك اخلـ )ص (2)
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 عغز الضادظالفزع  

  كضايااإلفتاء يف ال

 الواقعة ل املفرتضة

 

إضم٤مسم٤مت قمغم ىمْم٤مي٤م وُم٤ًمئؾ واىمٕم٦م  يم٤مٟم٧م ومت٤موى اًمٜمٌل 

ٞم٦م وهذا ُمـ واىمٕمإضم٤مسم٤مت ُمٚمح٦م قمٚمٞمٝم٤م،  إمم طمدصم٧م سم٤مًمٗمٕمؾ حيت٤مج أصح٤مهب٤م

٤مخلٞم٤مل وآومؽماض واًم٘مْم٤مي٤م اًمٌٕمٞمدة أو همػم اًمتنميع وقمدم إؿمٖم٤مًمف اًمٜم٤مس سم

ل قمـ آهتامم سم٤معمٝمؿ وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف أصمر ذم اعمتّمقرة، وم٢من آٟمِمٖم٤مل هب٤م يٚمٝم

 اًمدٟمٞم٤م أو أظمرة، يمام أن ومٞمف إو٤مقم٦م ًمٚمقىم٧م، وهدرًا ًمٚمجٝمد ذم همػم ُم٤م وم٤مئدة.

يٗمتل سمٛم٘مت٣م ُم٤م ٟمزل أو يتقىمع  وسم٤مًمت٤مزم وم٘مد يم٤من اًمٜمٌل 

 وىمققمف، ومٛمـ ذًمؽ:

٤م أن اُمرأة وم٘م٤مًم٧م: إين ٟمذرت إن ردك اهلل ؾم٤معمً  ؾم٠مًمتف ـ  7

ىم٤مًم٧م:  ،(إن ــً كذرت ؾوؾعع، وإٓ ؾال) :ًمدف، وم٘م٤ملأرضب قمغم رأؾمؽ سم٤م

سم٤مًمدفوميسم٧م  إين يمٜم٧م ٟمذرت، وم٘مٕمد رؾمقل اهلل 
(1)

طمدي٨م  .

 صحٞم .

ىمْمٞم٦م واىمٕم٦م، وٟم٤مزًم٦م ٟمزًم٧م سم٤معمرأة وشمريد إضم٤مسم٦م  شمٕم٤مًم٩موم٘مد ضم٤مءت اًمٗمتقى 

 ؾم٤مقمده٤م  قٟمفــسمٛم٘مت٣م طم٤مهل٤م، سم٤مإلو٤موم٦م إمم يم قمٜمٝم٤م، وم٠مضم٤مهب٤م اًمٜمٌل 
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 قمل ومل يؽميمٝم٤م.قمغم شمٓمٌٞمؼ احلٙمؿ اًمنم

: أن يٙمقن أسم٤مح هل٤م اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر اعم٤ٌمح شمٓمٞمٞم٤ٌم ًم٘مٚمٌٝم٤م أحدمهووًمف وضمٝم٤من، 

٤م هل٤م ذم زي٤مدة اإليامن وىمقشمف وومرطمٝم٤م سمًالُم٦م رؾمقل اهلل ا وشم٠مًمٞمٗمً وضمؼمً 

 ،:أن يٙمقن هذا اًمٜمذر ىمرسم٦م عم٤م شمْمٛمٜمف ُمـ اًمنور واًمٗمرح  وافثوين

قمغم أقمدائف ىمد أفمٝمره اهلل ا ا ُمٜمّمقرً ٤م ُم١ميدً ؾم٤معمً  سم٘مدوم رؾمقل اهلل 

 وأفمٝمر ديٜمف، وهذا ُمـ أومْمؾ اًم٘مرب، وم٠مُمرت سم٤مًمقوم٤مء سمف.

جيٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م طم٥ًم ُم٘مت٣م اًم١ًمال  وىمد يم٤من اًمٜمٌل ـ  2

واحل٤مل، ويم٤من ي٠ًمل قمـ سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اعمتقىمٕم٦م ومٞمجٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ اؾمت٤ٌمىم٤ًم ًمٚمحدث 

 ىمٌؾ وىمققمف ًمٞمٙمقن قمٜمد اًم٤ًمئؾ اجلقاب طمتك ٓ حيت٤مر قمٜمد وىمقع ُم٤م يتقىمع

 طمدوصمف.

أهن٤م ىم٤مًم٧م: ؾم٠مًم٧م اُمرأة رؾمقل   قمـ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، أرأي٧م إطمداٟم٤م إذا أص٤مب صمقهب٤م اًمدم  اهلل 

إذا أصوب ثقب ): ُمـ احلٞمْم٦م يمٞمػ شمّمٜمع؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ف، ثؿ فتـضحف بامء، ثؿ فتصع ؾقف(إحداــ افدم مـ احلقضي ؾؾتؼرص
(1)

. 

 رؿم٤مد ًمٚمح٤مئض سمام شمٗمٕمٚمف ومٞمام إذا أص٤مب صمقهب٤م ُمـ دم احلٞمض، ومٝمذه اًمٗمتقى إ

 ومٞمٙمقن احلٙمؿ ًمدهي٤م ُمتّمقرًا ًمتٜمزيٚمف قمغم حمٚمف قمٜمد وضمقد ؾمٌٌف.

 ؼمه أٟمف ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، أرأي٧م إن ــقد، أٟمف أظمـــقمـ اعم٘مداد سمـ إؾمـ  4
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ًم٘مٞم٧م رضمال ُمـ اًمٙمٗم٤مر وم٘م٤مشمٚمٜمل، وميب إطمدى يدي سم٤مًمًٞمػ وم٘مٓمٕمٝم٤م، صمؿ ٓذ 

سمِمجرة، وم٘م٤مل: أؾمٚمٛم٧م هلل، أوم٠مىمتٚمف ي٤م رؾمقل اهلل، سمٕمد أن ىم٤مهل٤م؟ ىم٤مل: رؾمقل  ُمٜمل

ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إٟمف ىمد ىمٓمع يدي، صمؿ  .()ٓ تؼتؾف: اهلل 

ٓ تؼتؾف ؾنن ): ىم٤مل ذًمؽ سمٕمد أن ىمٓمٕمٝم٤م، أوم٠مىمتٚمف؟ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ؾؿتف افتل ل ـؿتؾتف ؾنكف بؿـزفتؽ ؿبؾ أن تؼتؾف، وإكؽ بؿـزفتف ؿبؾ أن يؼق

ؿول(
(1)

. 

اًم٤ًمئؾ ُم٤مذا يٕمٛمؾ ذم طم٤مل  ومٗمل هذا احلدي٨م أرؿمد اًمٜمٌل 

٤م إذا ٟمزل سمف ٟم٤مزًم٦م يتقىمع أن حتدث ظمالل اعمٕم٤مرك اًمتل شم٘مقم سملم اعمًٚمٛملم ـــُم

 وهمػم اعمًٚمٛملم، طمتك يٙمقن ُمتّمقرًا ًمٚمحٙمؿ اعمٓمٚمقب ذم ذًمؽ اًمقىم٧م.

 قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب سمردة، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، قمـ اًمٜمٌل ـ  3

يعتؿؾ بقديف ؾقـػع )ىمٞمؾ: أرأي٧م إن مل جيد؟ ىم٤مل  (ظذ ـؾ مسؾؿ صدؿي)ىم٤مل: 

)يعغ ذا احلوجي ل ىمٞمؾ: أرأي٧م إن مل يًتٓمع؟ ىم٤مل: ىم٤م ،تصدق(كػسف وي

ىم٤مل:  )يلمر بودعروف أو اخلر(ىم٤مل ىمٞمؾ ًمف: أرأي٧م إن مل يًتٓمع؟ ىم٤مل:  ادؾفقف(

()يؿسؽ ظـ افؼ، ؾنهنو صدؿيأرأي٧م إن مل يٗمٕمؾ؟ ىم٤مل: 
(2)

. 

دل احلدي٨م قمغم إرؿم٤مد اعمًتٗمتل إمم ومٕمؾ إؿمٞم٤مء اًمقاىمٕمٞم٦م واعمٛمٙمٜم٦م 

 واعمتقىمٕم٦م اًمقىمقع.
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وذم احلدي٨م أيْم٤ًم إرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمتل إمم أٟمف يٜمٌٖمل أن يقؾمع قمغم اعمًتٗمتل دائرة 

اخلٞم٤مرات ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م، وأن ٓ حيٍمه ذم قمٛمؾ واطمد، ُمراقم٤مة ًمٚم٘مدرات 

  ٤مت اًمٗمردي٦م.واإلُمٙم٤مٟم٤مت، واقمت٤ٌمرًا ًمٚمٗمروىم

، وم٘م٤مل: ي٤م ٟمٌل اهلل  سمـ يزيد اجلٕمٗمل رؾمقَل  ؾمٚمٛم٦مُ  ؾم٠ملوـ  1

اهلل، أرأي٧م إن ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٜم٤م أُمراء ي٠ًمًمقٟم٤م طم٘مٝمؿ ويٛمٜمٕمقٟم٤م طم٘مٜم٤م، ومام شم٠مُمرٟم٤م؟ 

ث٦م، ومجذسمف وم٠مقمرض قمٜمف، صمؿ ؾم٠مًمف، وم٠مقمرض قمٜمف، صمؿ ؾم٠مًمف ذم اًمث٤مٟمٞم٦م أو ذم اًمث٤مًم

ظؾقفؿ مو محؾقا، وظؾقؽؿ مو  اشؿعقا وأضقعقا، ؾنكام)إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس، وىم٤مل: 

محؾتؿ(
(1)

. 

ؾ ومٞمف ـف ذم زُمـ ختتــُم٤م يٛمٙمـ ومٕمٚمإمم  ذم احلدي٨م أرؿمد اًمٜمٌل 

قر ذم اًمٕمالىم٦م سملم ــاعمقازيـ وشمتٕمٓمؾ ومٞمف ىمٞمؿ وُمٕم٤مين اًمنمع، وشمْمٓمرب إُم

راقمل واًمرقمٞم٦م، وهق أظمػ اًميريـ، وذًمؽ سم٤مًمّمؼم ظمِمٞم٦م أن شمٜمٗمرط ــاًم

 ٗمتـ سمّمقرة ٓ يٛمٙمـ شمالومٞمٝم٤م.إُمقر، وشمتًع دائرة اًمٕمٜمػ واًم

، وم٘م٤مل: قمـ أيب هريرة، ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل وـ  1

  تعطف موفؽ(،ؾال)إن ضم٤مء رضمؾ يريد أظمذ ُم٤مزم؟ ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، أرأي٧م 

)ؾلكً ىم٤مل: أرأي٧م إن ىمتٚمٜمل؟ ىم٤مل:  )ؿوتؾف(.ىم٤مل: أرأي٧م إن ىم٤مشمٚمٜمل؟ ىم٤مل: 

 افـور()هق دم، ىم٤مل: أرأي٧م إن ىمتٚمتف؟ ىم٤مل: صفقد(
(2)

.  
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اًم٤ًمئؾ إمم ُم٤م يٜمٌٖمل ًمف ومٕمٚمف  ذم هذا احلدي٨م أرؿمد اًمٜمٌل 

طم٤مل شمٕمروف ًمالقمتداء قمغم ُم٤مًمف أو ٟمٗمًف، وم٠مرؿمد اًم٤ًمئؾ إمم قمدم آؾمتج٤مسم٦م 

ًمتًٚمٞمؿ اعم٤مل، وأٟمف إذا ىم٤مشمٚمف جي٥م قمٚمٞمف ُمداومٕمتف شمدرضم٤ًم ُمـ إدٟمك إمم إقمغم، 

 ٚمخالص ُمٜمف ضم٤مز ًمف ذًمؽ.وًمق آل إُمر إمم أن دومٕمف ٓ يٙمقن سمٖمػم ىمتٚمف ًم

إرؿم٤مد اًم٤ًمئؾ إمم ُم٤م يٛمٙمـ  :ذم اإلومت٤مء وهذا ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل 

 ومٕمٚمف ذم إُمقر اعمتقىمٕم٦م.

، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م ٟمٌل اهلل، إٟم٤م سم٠مرض ىمقم  قمـ أيب صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜملـ و 1

ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، أومٜم٠ميمؾ ذم آٟمٞمتٝمؿ؟ وسم٠مرض صٞمد، أصٞمد سم٘مقد، وسمٙمٚمٌل 

أمو مو ذـرت مـ أهؾ )ٕمٚمؿ، ومام يّمٚم  زم؟ ىم٤مل: اًمذي ًمٞمس سمٛمٕمٚمؿ وسمٙمٚمٌل اعم

افؽتوب، ؾنن وجدتؿ ؽرهو ؾال تلـؾقا ؾقفو، وإن مل جتدوا ؾوؽسؾقهو وـؾقا ؾقفو، 

ومو صدت بؼقشؽ ؾذـرت اشؿ اهلل ؾؽؾ، ومو صدت بؽؾبؽ ادعؾؿ، ؾذـرت 

بؽؾبؽ ؽر معؾؿ ؾلدرـً ذـوتف ؾؽؾ(اشؿ اهلل ؾؽؾ، ومو صدت 
(1)

. 

قمـ اًمتٍمف  ًمّمح٤ميب أسمق صمٕمٚم٦ٌم اًمٜمٌل ذم احلدي٨م ي٠ًمل ا

 اعمنموع إزاء صمالث ىمْم٤مي٤م:

: أواين أهؾ اًمٙمت٤مب، وم٠مرؿمدهؿ إمم أن إومْمؾ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م قمٜمد ٕوػا

آظمتٞم٤مر، وإن مل يٙمـ هٜم٤مك همٜم٤مء قمٜمٝم٤م ضم٤مز اؾمتٕمامهل٤م سمٕمد همًٚمٝم٤م ٓطمتامل أن 

 شمٙمقن اؾمتٕمٛمٚم٧م ومٞمام هق ٟمجس ذقم٤ًم.
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 رؿمده إمم ذيمر اهلل ًمْمامن طمؾ اًمّمٞمد.اًمّمٞمد سم٤مًم٘مقس، وم٠م وافثوكقي:

 ُم٤م ص٤مده اًمٙمٚم٥م، ومٌلم أن اًمٙمٚم٥م اعمٕمٚمؿ يٙمتٗمل حلؾ صٞمد سم٤مًمتًٛمٞم٦م  وافثوفثي:

قمٜمد إرؾم٤مًمف، وإن يم٤من همػم ُمٕمٚمؿ حتؾ ذيم٤مشمف إذا أدرك صٞمده، وذم طمٞم٤مة ُمًت٘مرة 

 ومذيم٤مه.

يب سمح٤مضم٦م إمم ُمٕمروم٦م ويمؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م ُمتقىمٕم٦م وىمرسمٞم٦م اًمقىمقع، واًمّمح٤م

 طمتك ٓ ي٘مع ذم اعمحٔمقر ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر. طمٙمٛمٝم٤م ُمًٌ٘م٤مً 

ذم  ، ىم٤مل: يمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل راومع سمـ ظمدي٩م ـ وقمـ  2

إن هلو )رضمؾ سمًٝمؿ ومحًٌف، ىم٤مل: صمؿ ىم٤مل:  ُمـ اإلسمؾ، ىم٤مل: ومرُم٤مه سمٕمػمٌ  ؾمٗمر، ومٜمدَّ 

ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل  ؾام ؽؾبؽؿ مـفو ؾوصـعقا بف هؽذا( أوابد ـلوابد افقحش،

مو )ريد أن ٟمذسم  ومال شمٙمقن ُمدى، ىم٤مل: وإؾمٗم٤مر، ومٜم اهلل، إٟم٤م ٟمٙمقن ذم اعمٖم٤مزي

 افدم وذـر اشؿ اهلل ؾؽؾ، ؽر افسـ وافظػر، ؾنن افسـ ظظؿ، -أو أهنر  -هنر 

وافظػر مدى احلبشي(
(1)

. 

إمم اًمتٍمف اًمًٚمٞمؿ ذم  ومٗمل احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ أرؿمد اًمٜمٌل 

 ىمْمٞمتلم:

 صمؿ شمذيمٞمتف. : ذم طم٤مل ُم٤م ٟمد اًمٌٕمػم وذد سم٠من يرُمك سم٤مًمًٝمؿ حلًٌفإوػ

ذم طم٤مل ُم٤م شمٕمذر احلّمقل قمغم ؾمٙملم ًمٚمذسم ، ومٌلم أن يمؾ ُم٤م يٜمٝمر  وافثوكقي:

 اًمدم إذا ذيمر اؾمؿ اهلل قمغم اعمذسمقح أطمٚمف سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمًـ واًمٔمٗمر.
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اإلومت٤مء ذم اًم٘مْم٤مي٤م آومؽماوٞم٦م همػم  ومل يٙمـ ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل 

ديـ  اًمقاىمٕمٞم٦م وٓ اعمتقىمٕم٦م وٓ سمٕمٞمدة اًمقىمقع4 ٕن ومت٤موى اًمٜمٌل 

 يتْمٛمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي ي٘مؽمن سمف اًمٕمٛمؾ.
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 عغز بعالضاالفزع  

 اإلفتاء باملطموب ووا حيتاج إليْ 

 مما مل يضأه عٍْ

 

ٗمتل ؾم١مآً ويٖمٗمؾ أو جيٝمؾ سمٕمض شمقاسمٕمف أو ًمقازُمف أو ًت٠ًمل اعمىمد ي

ُم٘متْمٞم٤مشمف، أو أؿمٞم٤مء أظمرى يٗمؽمض أن يٙمقن قمغم قمٚمؿ هب٤م، ومٝمٜم٤م شمٔمٝمر طمٙمٛم٦م 

طمرص اعمٗمتل قمغم سمٞم٤من ُم٤م مل ي٠ًمل قمٜمف اًم٤ًمئؾ مم٤م حيت٤مضمف ُمـ إُمقر ووقمل و

سمٌٞم٤من طمٙمؿ ُم٠ًمًمتف،  :إوػاعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م اًمتل ي٠ًمل قمٜمٝم٤م، ومٞمٗمٞمده وم٤مئدشملم، 

ىمد حيت٤مضمٝم٤م سمّمقرة مم٤مصمٚم٦م أو أوًمقي٦م، وهذا يم٤من ُمـ شمٕمريٗمف سم٠مطمٙم٤مم  :وافثوكقي

ت٤مضمف مم٤م مل ي٠ًمل إومت٤مء اًم٤ًمئؾ قمام ؾم٠مًمف قمٜمف، وسمام حي ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل 

 قمٜمف، ومٛمـ ذًمؽ:

بوب مـ أجوب افسوئؾ بلـثر ممو شمرضمؿ اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف وم٘م٤مل: ـ  7

ُم٤م يٚمٌس اعمحرم؟ وم٘م٤مل  - -اسمـ قمٛمر : ، صمؿ ذيمر طمدي٨مشلل ظـف

ٓ يؾبس افؼؿص، وٓ افعامئؿ، وٓ افرساويالت، ): رؾمقل اهلل 

طعفام أشػؾ مـ فقؼوٓ اخلػوف، إٓ أن ٓ جيد كعؾغ ؾؾقؾبس اخلػغ و

(افؽعبغ
(1)

قمام يٚمٌس اعمحرم، وم٠مضم٤مب قمام ٓ  ومًئؾ رؾمقل اهلل  

يٚمٌس، وشمْمٛمـ ذًمؽ اجلقاب قمام يٚمٌس4 وم٢من ُم٤م ٓ يٚمٌس حمّمقر، وُم٤م يٚمًٌف 

                                                           
 ؾمٌؼ خترجيف. (7)



  

 080 

همػم حمّمقر، ومذيمر هلؿ اًمٜمققملم، وسملم هلؿ طمٙمؿ ًمٌس اخلػ قمٜمد قمدم اًمٜمٕمؾ، 

 وىمد ؾم٠مًمقه قمـ اًمقوقء 

(ر موؤه احلؾ مقتتفهق افطفق): هلؿسمامء اًمٌحر، وم٘م٤مل 
(1)

 . 

وم٘م٤مل: ي٤م  قمـ أيب هريرة ي٘مقل ضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل ـ  2

رؾمقل اهلل، إٟم٤م ٟمريم٥م اًمٌحر، وٟمحٛمؾ ُمٕمٜم٤م اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعم٤مء، وم٢من شمقو٠مٟم٤م سمف 

)هق افطفقر : قمٓمِمٜم٤م، أومٜمتقو٠م ُمـ ُم٤مء اًمٌحر؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

موؤه احلؾ مقتتف(
(2)

. 

قوقء ُمـ ُم٤مء اًمٌحر سمٜم٤مء قمغم اًميورة يم٤من ؾم١مال اًم٤ًمئؾ قمـ ُمنموقمٞم٦م اًم

اًمتل ىمد شمٜمزل هبؿ ُمـ ىمٚم٦م اعم٤مء اًمٕمذب اًمذي حيت٤مضمقٟمف ًمٚمنمب، وم٠مضم٤مب اًمٜمٌل 

  سمٛمنموقمٞم٦م اًمقوقء ُمـ ُم٤مء اًمٌحر، وأن هذا احلٙمؿ ٓ خيتص

سمح٤مل اًميورة وم٘مط سمؾ هق طمٙمؿ قم٤مم ذم يمؾ طم٤مل، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من 

طمتٞم٤مج إمم إيمؾ ُمـ أطمٞم٤مء اًمٌحر، ريمقب اًمٌحر يٗمرض قمغم ُمرشم٤مديف ورايمٌٞمف آ

طمٙماًم ذم ُمٞمت٦م اًمٌحر هق سمح٤مضم٦م إًمٞمف طم٤مضم٦م ٓ شم٘مؾ  ومٌلم ًمف اًمٜمٌل 

 قمـ اًمقوقء ُمـ ُم٤مء اًمٌحر. 

وهل سمئر  -قمـ اًمقوقء ُمـ سمئر سمْم٤مقم٦م،   اًمٜمٌل وؾمئؾـ  4

 ف ــ)ادوء ضفقر ٓ يـجس٤مل: ـ٘م، وم-قم اًمٙمالب ــيٚم٘مك ومٞمٝم٤م احلٞمض واًمٜمتـ وحل

                                                           
 (.3/727إقمالم اعمقىمٕملم ) (7)

 (، وىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞم .13(، واًمؽمُمذي )24أظمرضمف أسمق داود ) (2)
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رء(
(1)

. 

قمـ ُمقوع ظم٤مص وُمدى ـمٝم٤مرشمف،  ًم١ًمال ًمٚمٜمٌل ورد ا

سم٘م٤مقمدة قم٤مُم٦م شمٓمٌؼ قمغم ٟمٓم٤مق  وضمقاز اًمقوقء ُمٜمف، وم٠مومتك اًمٜمٌل 

واؾمع ذم يمؾ ُمقوع وطم٤مل، وذًمؽ سم٠من صٗم٦م اًمٓمٝم٤مرة ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمف ُم٤م دام يمثػمًا، 

وهذا هق طم٤مل سمئر سمْم٤مقم٦م، ىم٤مل أسمق داود: وؾمٛمٕم٧م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م 

٤م؟ ىم٤مل: أيمثر ُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م اعم٤مء إمم اًمٕم٤مٟم٦م، ىمٚم٧م: وم٢مذا ىمٞمؿ سمئر سمْم٤مقم٦م قمـ قمٛم٘مٝم

وىمدرت أٟم٤م سمئر سمْم٤مقم٦م سمردائل ُمددشمف  "ٟم٘مص، ىم٤مل: دون اًمٕمقرة، ىم٤مل أسمق داود: 

قمٚمٞمٝم٤م، صمؿ ذرقمتف وم٢مذا قمروٝم٤م ؾمت٦م أذرع، وؾم٠مًم٧م اًمذي ومت  زم سم٤مب اًمًٌت٤من 

٤مء ُمتٖمػم وم٠مدظمٚمٜمل إًمٞمف، هؾ همػم سمٜم٤مؤه٤م قمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف؟ ىم٤مل: ٓ، ورأي٧م ومٞمٝم٤م ُم

"اًمٚمقن 
(2)

. 

ادوء ضفقر إٓ مو ) رواي٦م: أو إذا شمٖمػم سمٜمج٤مؾم٦م إذا يم٤من ىمٚمٞماًل، يمام ورد ذم

ؽؾى ظذ رحيف أو ظذ ضعؿف(
(3)

. 

 قمـ اعم٤مء يٙمقن سم٤مًمٗمالة وُم٤م يٜمقسمف ُمـ اًمدواب واًم٤ًٌمع  وؾمئؾ 

(ادوء ؿؾتغ مل يـجسف رءإذا ـون ) :وم٘م٤مل
(4)

. 

                                                           
 (.11(، واًمؽمُمذي )11أظمرضمف أسمق داود ) (7)

 (.7/72ؾمٜمـ أيب داود ) (2)

 (.31ف اًمدار ىمٓمٜمل )أظمرضم (4)

 (.11(، واًمؽمُمذي )14أظمرضمف أسمق داود ) (3)
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قمـ ذاب ُمـ  ٌل ـ قمـ أيب ُمقؾمك، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اًمٜم 3

 )ذفؽ ادزر(ىمٚم٧م: ويٜمتٌذ ُمـ اًمِمٕمػم واًمذرة، وم٘م٤مل:  )ذاك افبتع(اًمٕمًؾ، وم٘م٤مل: 

)أخز ؿقمؽ أن ـؾ مسؽر حرام(صمؿ ىم٤مل: 
(1)

. 

ذم هذا احلدي٨م يمؾ ذاب أؾمٙمر وأٟمف مل يرد ختّمٞمص اًمتحريؿ سمح٤مًم٦م 

يًٙمر اإلؾمٙم٤مر سمؾ اعمراد أٟمف إذا يم٤مٟم٧م ومٞمف صالطمٞم٦م اإلؾمٙم٤مر طمرم شمٜم٤موًمف وًمق مل 

اعمتٜم٤مول سم٤مًم٘مدر اًمذي شمٜم٤موًمف ُمٜمف وي١مظمذ ُمـ ًمٗمظ اًم١ًمال أٟمف وىمع قمـ طمٙمؿ 

ضمٜمس اًمٌتع ٓ قمـ اًم٘مدر اعمًٙمر ُمٜمف4 ٕٟمف ًمق أراد اًم٤ًمئؾ ذًمؽ ًم٘م٤مل أظمؼمين قمام 

حيؾ ُمٜمف وُم٤م حيرم وهذا هق اعمٕمٝمقد ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب إذا ؾم٠مًمقا قمـ اجلٜمس ىم٤مًمقا 

ودم . ُمٜمف ي١مظمذ يمؿ ىم٤مًمقا اًم٘مدر قمـ ؾم٠مًمقا وإذا - ُمثال –هؾ هذا ٟم٤مومع أو و٤مر 

احلديٌ أن ادػتل جيقى افسوئؾ بزيودة ظام شلل ظـف إذا ـون ذفؽ ممو حيتوج إفقف 

 ، وومٞمف حتريؿ يمؾ ُمًٙمر ؾمقاء يم٤من ُمتخذا ُمـ قمّمػم اًمٕمٜم٥م أو ُمـ همػمه.افسوئؾ

ودل قمغم أن قمٚم٦م اًمتحريؿ اإلؾمٙم٤مر وم٤مىمت٣م ذًمؽ أن يمؾ ذاب وضمد ومٞمف 

 ٚمٞمٚمف ويمثػمه.اإلؾمٙم٤مر طمرم شمٜم٤مول ىم

وقمٜمد أيب داود واًمٜم٤ًمئل وصححف سمـ طم٤ٌمن ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مل 

)مو أشؽر ـثره ؾؼؾقؾف حرام(: رؾمقل اهلل 
(2)

. 

                                                           
 (.4123أظمرضمف أسمق داود ) (7)

 (.7211(، واًمؽمُمذي )4127أظمرضمف أسمق داود ) (2)
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وروى صمامُم٦م سمـ طمزن اًم٘مِمػمي أٟمف ؾم٠مل قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمٌٞمذ ومدقم٧م ضم٤مري٦م 

وم٘م٤مًم٧م  طمٌِمٞم٦م وم٘م٤مًم٧م: ؾمؾ هذه وم٢مهن٤م يم٤مٟم٧م شمٜمٌذ ًمرؾمقل اهلل 

ؾم٘م٤مء ُمـ اًمٚمٞمؾ وأويم١مه وأقمٚم٘مف وم٢مذا أصٌ  ذب ُمٜمف.  احلٌِمٞم٦م: يمٜم٧م أٟمٌذ ًمف ذم

أظمرضمف ُمًٚمؿ
(1)

"
(2)

. 

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أظمؼمين سمٕمٛمؾ  ؾم٠مل ُمٕم٤مذ اًمٜمٌل ـ  1

)فؼد شلفً ظـ ظظقؿ، وإكف فقسر ظذ يدظمٚمٜمل اجلٜم٦م وي٤ٌمقمدين ُمـ اًمٜم٤مر. ىم٤مل: 

افزـوة،  مـ يرسه اهلل ظؾقف، تعبد اهلل وٓ تؼك بف صقئو، وتؼقؿ افصالة، وتميت

. ىمٚم٧م: سمغم )أٓ أدفؽ ظذ أبقاب اخلر(صمؿ ىم٤مل:  وتصقم رمضون، وحتٍ افبقً(

)افصقم جـي، وافصدؿي تطػئ اخلطقئي ـام يطػئ ادوء افـور، ىم٤مل:  ي٤م رؾمقل اهلل.

)أٓ أخزك برأس إمر وظؿقده ، صمؿ ىم٤مل: وصالة افرجؾ دم جقف افؾقؾ(

افصالة، وذروة شـومف اجلفود دم وذروة شـومف، رأس إمر اإلشالم، وظؿقده 

ىمٚم٧م: سمغم ي٤م رؾمقل اهلل،  )أٓ أخزك بؿالك ذفؽ ـؾف؟(صمؿ ىم٤مل:  شبقؾ اهلل(،

وأؿم٤مر إمم ًم٤ًمٟمف، ىمٚم٧م: ي٤م ٟمٌل اهلل، وإٟم٤َّم عم١ماظمذون سمام  )ـػ ظؾقؽ هذا(ىم٤مل: 

ثؽؾتؽ أمؽ يو معوذ، وهؾ يؽى افـوس دم افـور ظذ ٟمتٙمٚمؿ سمف؟ وم٘م٤مل: )

سـتفؿ(وجقهفؿ إٓ حصوئد أف
(3)

. 

                                                           
 (.2111أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 (.34-71/32ومت  اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (2)

 (، وىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞم .2171أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (4)
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وزاده سمٞم٤مٟم٤ًم  قمـ ؾم١ماًمف،ُمٕم٤مذًا  ذم احلدي٨م أضم٤مب اًمٜمٌل 

 حيت٤مضمٝم٤م ذم طمٞم٤مشمف.ٚمخػم ُمٝمٛم٦م ًمأسمقاب  غمسمدًٓمتف قم
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 عغز الثاوَالفزع  

 ٍد احلاجة، وتزكْ لتعىيي اخلطابالصتفصاه ع

 )تزك الصتفصاه(

 

ل، وإصؾ أن اًمٌٞم٤من اًمنمقمل قمام يًتٗمن اًمٜم٤مس قمٜمف يٙمقن سمح٥ًم اًم١ًما

 ٓ يتٕمداه إمم همػمه، وم٤معمٓمٚمؼ يٌ٘مك قمغم إـمالىمف، واعم٘مٞمده يٙمقن سمح٥ًم ىمٞمده وم٘مط.

وطمٞمٜمام أُمر اهلل سمٜمل إهائٞمؾ أن يذسمحقا سم٘مرة يم٤من يًٕمٝمؿ أن يذسمحقا أي 

سم٘مرة، وًمٙمـ عم٤َّم شمٕمٜمتقا واؾمتٗمّمٚمقا ضم٤مءهتؿ اًم٘مٞمقد قم٘مقسم٦م وزادهتؿ شمٕم٘مٞمدًا سمٕمد أن 

 يم٤مٟم٧م ؾمٝمٚم٦م.

يًتٗمّمؾ قمـ ىمْم٤مي٤م ُي٠ًمل قمـ أؿمٞم٤مء، وٓ  وىمد يم٤من اًمٜمٌل 

شمتّمؾ هب٤م وٓ يرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م احلٙمؿ، ومٞمٌ٘مك احلٙمؿ ُمتٜم٤موًٓ اًم٘مْمٞم٦م اعم١ًمول قمٜمٝم٤م 

 وم٘مط ٓ يتج٤موزه٤م، ومٛمـ ذًمؽ:

، ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ ضمٚمقس قمٜمد اًمٜمٌل قمـ أيب هريرة ـ  7

ىم٤مل:  )مو فؽ؟(وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل هٚمٙم٧م. ىم٤مل:  ، إذ ضم٤مءه رضمؾ

)هؾ جتد رؿبي : أيت وأٟم٤م ص٤مئؿ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل وىمٕم٧م قمغم اُمر

ىم٤مل: ٓ،  تستطقع أن تصقم صفريـ متتوبعغ(، ؾفؾ)ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل:  تعتؼفو؟(

. ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: ومٛمٙم٨م اًمٜمٌل وم شتغ مسؽقـًو(ؾفؾ جتد إضع)وم٘م٤مل: 

 ومٌٞمٜم٤م ٟمحـ قمغم ذًمؽ أيت اًمٜمٌل ، ٞمٝم٤م متر سمٕمرق وم- 

 )خذهو، ؾتصدق بف(وم٘م٤مل: أٟم٤م، ىم٤مل:  ؾ؟()أيـ افسوئىم٤مل:  -واًمٕمرق اعمٙمتؾ 
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يريد احلرشملم  -وم٘م٤مل اًمرضمؾ: أقمغم أوم٘مر ُمٜمل ي٤م رؾمقل اهلل؟ ومقاهلل ُم٤م سملم ٓسمتٞمٝم٤م 

دت ـــطمتك سم أهؾ سمٞم٧م أوم٘مر ُمـ أهؾ سمٞمتل، ومْمحؽ اًمٜمٌل  -

)أضعؿف أهؾؽ(أٟمٞم٤مسمف، صمؿ ىم٤مل: 
(1)

. 

اًمذي ضم٤مء يًتٗمتل  قمـ ومٕمٚمف ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ اؾمتٗمّمٚمف 

ضم٤مب اًم٤ًمئؾ أٟمف وىمع قمغم أهٚمف هن٤مر رُمْم٤من وم٠مضم٤مسمف سمام يٗمٞمد أن قمٚم٦م ٠مقمٜمف، وم

احلٙمؿ هل اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م اًمّمقم ذم هن٤مر رُمْم٤من سم٤مجلامع، وهذا ي٘مٞمد احلٙمؿ هبذا 

 اًمٗمٕمؾ وم٘مط ٓ يتٕمداه.

يمام اؾمتٗمّمٚمف قمـ ىمدرشمف واؾمتٓم٤مقمتف ذم اُمتث٤مل ُم٘متْمٞم٤مت اًمٙمٗم٤مرة، 

وىمدرشمف، وٟم٘مٚمف إمم إظمػ  وآيمتٗم٤مء سم٢مضم٤مسمتف وشمّمدي٘مف ومٞمام خيؼم قمـ طم٤مًمف

وم٤مٕظمػ طمتك اإلؾم٘م٤مط، سمؾ وصؾ إمم إقم٤مٟمتف ذم حت٘مٞمؼ ُم٘مت٣م اًمٙمٗم٤مرة، وهذا 

شمتجغم هق اًمٗم٘مف اًمدىمٞمؼ اًمذي يًتٜمد إمم روح اًمتنميع ويتٖمٞم٤م حت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصده، و

 ومٞمف اًمرمح٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م.

قمـ زوضمتف وٓ ؾم٠مل  اًمٜمٌل  وُمـ ضمٝم٦م أظمرى مل يًتٗمّمٚمف

قمٚمٞمٝم٤م أي طمٙمؿ ومدل قمدم آؾمتٗمّم٤مل قمغم قمدم ؿمٛمقهل٤م  ، ومل يرشم٥مُمٓمٚم٘م٤مً  قمٜمٝم٤م

احلٙمؿ، وأن اًمٙمٗم٤مرة اًمتل يٚمزم هب٤م اًمزوج شمٖمٜمل قمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمٚمٝم٤م احل٤مصٚم٦م ُمـ 

 اًمزوضملم.

 ل ًمف اًمٜمٌل أؾمٚمؿ وقمٜمده قمنم ٟمًقة، وم٘م٤م أٟمف همٞمالن سمـ ؾمٚمٛم٦م اًمث٘مٗملقمـ ـ  2

                                                           
 (.7341ي )أظمرضمف اًمٌخ٤مر (7)
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 :( ًو، وؾورق شوئرهـأمسؽ أربع)
(1)

. 

، ومٚمام طمدد اًمِم٤مرع احلد إقمغم اعمًٛمقح سمف يم٤من همٞمالن ُمتزوضم٤ًم قمنم ٟمًقة

ُمـ اجلٛمع سملم اًمٜم٤ًمء قمغم ذُم٦م رضمؾ واطمد وهق إرسمع، أُمر اًمٜمٌل 

  همٞمالن أن يٛمًؽ أرسمٕم٤ًم، ويٗم٤مرق إظمري٤مت، ومل يًتٗمّمٚمف

أشمزوضمٝمـ سمٕم٘مد واطمد أم سمٕم٘مقد ُمتٗمرىم٦م، ومل ي٠ًمًمف قمـ اًمؽمشمٞم٥م وإٟمام أـمٚمؼ 

ٗم٤مرىم٦م وقمٛمقم آظمتٞم٤مر وآٟمت٘م٤مء احلٙمؿ ُمـ دون اؾمتٗمّم٤مل ومدل قمغم قمٛمقم اعم

 ُمـ سملم اًمٕمنم أرسمٕم٤ًم وم٘مط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.73131(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )7134أظمرضمف ُم٤مًمؽ )رواي٦م أيب ُمّمٕم٥م اًمزهري( ) (7)
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 عغز التاصعالفزع  

 اإلفتاء بالتطبيل العىمي

 

 

اًمٗمتقى سمٞم٤من حلٙمؿ اًمِم٤مرع، وإصؾ أهن٤م سم٤مًم٘مقل ًمًٕم٦م إطمٙم٤مم ويمثرة 

اعمًتٗمتلم، وىمد شم٠ميت سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمتقوٞم  أيمثر أو اًمتدري٥م واًمتٕمٚمٞمؿ، أو اًمت٠ميمٞمد، أو 

 .اًمتٞمًػم

مجٚم٦م ُمـ اًمٗمت٤موى سم٤مًمّمقرة اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمتل  وىمد ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل 

طمتك  شم٘مرب اعم٘مّمقد، وهذا ُمـ قمٛمؼ ُمٜمٝم٩م اإلومت٤مء ًمدى اًمٜمٌل 

 يتْم  اعم٘مّمقد سم٤مًمٓمريؼ وإؾمٚمقب اعمٜم٤مؾم٥م، ومٛمـ ذًمؽ:  

صؾ معـو هذيـ ) :قمـ وىم٧م اًمّمالة، وم٘م٤مل ًمٚم٤ًمئؾ ؾمئؾ ـ  7

ن، صمؿ أُمره وم٠مىم٤مم اًمٔمٝمر، صمؿ أُمره وم٠مذ ، ومٚمام زاًم٧م اًمِمٛمس أُمر سمالًٓ (افققمغ

وم٠مىم٤مم اًمٕمٍم واًمِمٛمس ُمرشمٗمٕم٦م سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م، صمؿ أُمره وم٠مىم٤مم اعمٖمرب طملم هم٤مسم٧م 

اًمِمٛمس، صمؿ أُمره وم٠مىم٤مم اًمٕمِم٤مء طملم هم٤مب اًمِمٗمؼ، صمؿ أُمره وم٠مىم٤مم اًمٗمجر طملم 

ـمٚمع اًمٗمجر، ومٚمام يم٤من اًمٞمقم اًمث٤مين أُمره وم٠مسمرد سم٤مًمٔمٝمر، وصغم اًمٕمٍم واًمِمٛمس 

ذي يم٤من، وصغم اعمٖمرب ىمٌؾ أن يٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ، وصغم ُمرشمٗمٕم٦م أظمره٤م ومقق اًم

أيـ افسوئؾ )اًمٕمِم٤مء سمٕمدُم٤م ذه٥م صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ، وصغم اًمٗمجر وم٠مؾمٗمر هب٤م، صمؿ ىم٤مل: 

 وؿً )وم٘م٤مل: . وم٘م٤مل اًمرضمؾ: أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل  (ظـ وؿً افصالة؟
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يتؿ(صالتؽؿ مو رأ
(1)

. 

٤مت ذم احلدي٨م أن ؾم٤مئاًل، ويٌدو أٟمف همري٥م وقم٤مسمر ؾمٌٞمؾ يريد ُمٕمروم٦م أوىم

، واًمّمٚمقات ُمتٕمددة، اًمّمٚمقات، وعم٤م يم٤من سم٘م٤مؤه ىمٚمٞماًل ُمع اًمٜمٌل 

وأوىم٤مهت٤م خمتٚمٗم٦م وم٘مد يِمتٌف إُمر قمٚمٞمف وخيتٚمط ومال يٕمرف ُمٞم٘م٤مهت٤م قمغم وضمف اًمدىم٦م، 

أن يٕمٚمٛمف إوىم٤مت سمّمقرة قمٛمٚمٞم٦م يٌٕمد أن يٜم٤ًمه٤م، أو  وم٠مراد اًمٜمٌل 

٤مء يقُملم ُمٕمٝمؿ، ختتٚمط قمٚمٞمف، ومٙم٤من ُم٤م ورد ذم احلدي٨م ُمـ طم٨م اًم٤ًمئؾ قمغم اًمٌ٘م

 صمؿ أُمر سمالل سم٤مٕذان ذم إوىم٤مت اعمحددة ًمٞمِم٤مهده٤م اًم٤ًمئؾ ويت٘مٜمٝم٤م ومال يٜم٤ًمه٤م.

رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل شمدريمٜمل اًمّمالة وأٟم٤م  ؾم٠مًمف ـ  2

وأكو تدرــل افصالة وأكو جـى ): ضمٜم٥م وم٠مصقم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

شم٘مدم ُمـ ذٟمٌؽ وُم٤م وم٘م٤مل: ًم٧ًم ُمثٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل، ىمد همٗمر اهلل ًمؽ ُم٤م  (ؾلصقم

أتؼل(واهلل إين ٕرجق أن أـقن أخشوـؿ هلل وأظؾؿؽؿ بام )شم٠مظمر، وم٘م٤مل: 
(2)

. 

اًم٤ًمئؾ سمام يٗمٕمٚمف، وأٟمف هذا إُمر ٓ  ذم احلدي٨م أضم٤مب اًمٜمٌل 

 سم٠مس سمف، وٓ إؿمٙم٤مل وٓ خيؾ سم٤مًمّمٞم٤مم.

أن رضمال ىمٌؾ اُمرأشمف وهق ص٤مئؿ ذم رُمْم٤من، ومقضمد : وقمٜمد اإلُم٤مم أمحدـ  4

وم٠ًمًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م قمـ ذًمؽ، وم٠مظمؼمهت٤م أن  اُمرأشمفا ؿمديدا، وم٠مرؾمؾ ُمـ ذًمؽ وضمد

، وىم٤مل: ًمًٜم٤م يم٤من يٗمٕمٚمف وم٠مظمؼمت زوضمٝم٤م، ومزاده ذًمؽ ذاً  رؾمقل 

                                                           
 (.174أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 (.7771أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)
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إن اهلل حيؾ ًمرؾمقًمف ُم٤م ؿم٤مء، صمؿ رضمٕم٧م اُمرأشمف إمم  ُمثؾ رؾمقل اهلل 

، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل أم ؾمٚمٛم٦م، ومقضمدت قمٜمده٤م رؾمقل اهلل 

 أٓ أخزتقفو أين أؾعؾ )٦م، وم٘م٤مل: ُم٤م هذه اعمرأة؟ وم٠مظمؼمشمف أم ؾمٚمٛم

ا وىم٤مل: ًمًٜم٤م ُمثؾ ىم٤مًم٧م: ىمد أظمؼمهت٤م، ومذه٧ٌم إمم زوضمٝم٤م ومزاده ذًمؽ ًذ  ؟(ذفؽ

إن اهلل حيؾ ًمرؾمقًمف ُم٤م ؿم٤مء، ومٖمْم٥م رؾمقل اهلل  رؾمقل اهلل 

بحدوده(واهلل إين ٕتؼوـؿ هلل وأظؾؿؽؿ ) :، وىم٤مل
(1)

ذيمره ُم٤مًمؽ  

 .- -وأمحد واًمِم٤مومٕمل 

اعم١مُمٜملم أم ؾمٚمٛم٦م زوضم٦م اًم٤ًمئؾ سمٗمٕمؾ اًمٜمٌل  ومٗمل احلدي٨م أومت٧م أم

  ،وأن هذا اًمٗمٕمؾ ٓ سم٠مس سمف وٓ إؿمٙم٤مل، وٓ يٗمًد اًمّمٞم٤مم

قمغم ذًمؽ، وىم٤مل هل٤م سم٠من ختؼمه٤م أٟمف يٗمٕمؾ ذًمؽ، ذم  وأىمره٤م اًمٜمٌل 

 دًٓم٦م واوح٦م قمغم إسم٤مطمتف.

ذم طم٤مضم٦م وم٠مضمٜم٧ٌم ومٚمؿ أضمد  ىم٤مل قمامر: سمٕمثٜمل رؾمقل اهلل ـ  3

، ٞمد يمام مترغ اًمداسم٦م صمؿ أشمٞم٧م اًمٜمٌل اعم٤مء، ومتٛمرهم٧م ذم اًمّمٕم

صمؿ رضب سمٞمديف )إكام ـون يؽػقؽ أن تؼقل بقديؽ هؽذا(  ومذيمرت ذًمؽ ًمف وم٘م٤مل:

إرض رضسم٦م واطمدة، صمؿ ُمً  اًمِمامل قمغم اًمٞمٛملم، وفم٤مهر يمٗمٞمف، ووضمٝمف
(2)

. 

 قمامرًا سم٤مًمتٞمٛمؿ قمٜمد قمدم وضمقد  ومٗمل هذا احلدي٨م أومتك اًمٜمٌل 

                                                           
 (.24122(، وأمحد )231(، واًمِم٤مومٕمل ذم اعمًٜمد )122أظمرضمف ُم٤مًمؽ ) (7)

 (.412أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)
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 اًمتٞمٛمؿ. اعم٤مء وسملم ًمف سمّمقرة قمٛمٚمٞم٦م صٗم٦م

أسمق ىمت٤مدة قمـ اًمّمٞمد اًمذي ص٤مده وهق طمالل  وؾم٠مًمف ـ  1

ىم٤مًمقا ُمٕمٜم٤م  (هؾ معؽؿ مـف رء؟) :وم٠ميمؾ أصح٤مسمف ُمٜمف وهؿ حمرُمقن، وم٘م٤مل

حمرموهق وم٠ميمٚمٝم٤م  رضمٚمف، ىم٤مل: وم٠مظمذه٤م رؾمقل اهلل 
(1)

. 

ذم هذا احلدي٨م ومتقى سم٤مًمٗمٕمؾ سحي٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم اإلسم٤مطم٦م، وذًمؽ سمتٜم٤مول 

ًمذي ص٤مدوه ذم احلؾ، وأٟمف ٓ يٛمٜمع ُمٜمف ُمـ اًمّمٞمد ا اًمٜمٌل 

 اعمحرُمقن، ومٙم٤من ومٕمٚمف أسمٚمغ ذم اًمت٠ميمٞمد قمغم إسم٤مطمتف وطمٚمف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.7731(، وُمًٚمؿ )2213أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)
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 العغزوُالفزع  

 التىثين

 

ىمد حيت٤مج اًم٤ًمئؾ واعمًتٗمتل إمم اًمتٛمثٞمؾ ذم اًمٗمتقى ٕضمؾ اًمتقوٞم  

ذم سمٕمض ومت٤مويف،  واعمٕمروم٦م، واًم٘مٜم٤مقم٦م، وهذا ُم٤م ؾم٤مر قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

 وُمـ ذًمؽ:

ة قمـ ؾمؽم قمـ قم٤مئِم٦م، أهن٤م ىم٤مًم٧م: ؾمئؾ رؾمقل اهلل ـ  7

)مثؾ ممخرة افرحؾ(اعمّمكم؟ وم٘م٤مل: 
(1)

. 

 ُم١مظمرة اًمرطمؾ اخلِم٦ٌم اًمتل يًتٜمد إًمٞمٝم٤م اًمرايم٥م.

اًمًؽمة ًمٚم٤ًمئؾ سم٠مؾمٚمقب اًمتٛمثٞمؾ  ذم هذا احلدي٨م سملم اًمٜمٌل 

 طمٞم٨م ىمدر ًمف ؾمؽمة اعمّمكم سمٛم١مظمرة اًمرطمؾ وذًمؽ أين ذم ومٝمؿ اعمراد.

)مثؾ أحد(قمـ اًم٘مػماط، وم٘م٤مل:  ٌل ؾمئؾ اًمٜمـ  2
(2)

. 

اًم٤ًمئؾ سمت٘مري٥م اعم٘مّمقد سم٠مؾمٚمقب اًمتٛمثٞمؾ ٓ  أضم٤مب اًمٜمٌل 

 سمٌٞم٤من اعم٤مهٞم٦م، ومذًمؽ أىمرب ًمٚمٗمٝمؿ، وأدقمك ًمالُمتث٤مل.

  ف اًمتٛمثٞمؾ سمجٌؾ أطمد وأنــرواي٦م سمٞم٤من وضمــقل اسمـ طمجر: أوم٤مدت هذه اًمـــي٘م

                                                           
 (.111أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 (.331اظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)
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اعمراد سمف زٟم٦م اًمثقاب اعمرشم٥م قمغم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ
(1)

. 

مثؾ افذي )ىم٤مل:  قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري، قمـ اًمٜمٌل ـ  4

يؼرأ افؼرآن: ـوٕترجي ضعؿفو ضقى، ورحيفو ضقى، وافذي ٓ يؼرأ افؼرآن: 

ـوفتؿرة ضعؿفو ضقى وٓ ريح هلو، ومثؾ افػوجر افذي يؼرأ افؼرآن: ـؿثؾ 

 افرحيوكي رحيفو ضقى، وضعؿفو مر، ومثؾ افػوجر افذي ٓ يؼرأ افؼرآن: ـؿثؾ

ؾي ضعؿفو مر، وٓ ريح هلو(احلـظ
(2)

. 

إقمٚمؿ أن هذا اًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م وصػ اؿمتٛمؾ "ي٘مقل اًم٘م٤مري: 

قمغم ُمٕمٜمك ُمٕم٘مقل سف ٓ يؼمزه قمـ ُمٙمٜمقٟم٦م إٓ شمّمقيره سم٤معمحًقس اعمِم٤مهد، 

صمؿ إن يمالم اهلل اعمجٞمد ًمف شم٠مصمػم ذم سم٤مـمـ اًمٕمٌد وفم٤مهره، وإن اًمٕم٤ٌمد ُمتٗم٤موشمقن ذم 

ًمٜمّمٞم٥م إوومر ُمـ ذًمؽ اًمت٠مصمػم وهق اعم١مُمـ اًم٘م٤مرىء، ذًمؽ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ًمف ا

وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ ٟمّمٞم٥م ًمف اًمٌت٦م وهق اعمٜم٤مومؼ احل٘مٞم٘مل، وُمٜمٝمؿ ُمـ شم٠مصمر فم٤مهره دون 

سم٤مـمٜمف وهق اعمرائل أو سم٤مًمٕمٙمس، وهق اعم١مُمـ اًمذي مل ي٘مرأه، وإسمراز هذه اعمٕم٤مين 

وشمّمقيره٤م ذم اعمحًقؾم٤مت ُم٤م هق ُمذيمقر ذم احلدي٨م ومل جيد ُم٤م يقاوم٘مٝم٤م 

وياليٛمٝم٤م أىمرب وٓ أطمًـ وٓ أمجع ُمـ ذًمؽ ٕن اعمِمٌٝم٤مت واعمِمٌف هب٤م واردة 

قمغم اًمت٘مًٞمؿ احل٤مس، ٕن اًمٜم٤مس إُم٤م ُم١مُمـ أو همػم ُم١مُمـ واًمث٤مين إُم٤م ُمٜم٤مومؼ 

سف أو ُمٚمحؼ سمف، وإول إُم٤م ُمقافم٥م قمٚمٞمٝم٤م، ومٕمغم هذا ىمس إصمامر اعمِمٌف هب٤م 

                                                           
 (.4/732ومت  اًم٤ٌمري ) (7)

 (.1121أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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حمًقؾملم: ـمٕمؿ وري ، ووضمف اًمتِمٌٞمف ذم اعمذيمقرات ُمريم٥م ُمٜمتزع ُمـ أُمريـ 

اعمثؾ سمام شمٜمٌتف إرض وخيرضمف اًمِمجر ًمٚمٛمِم٤مهب٦م  وىمد رضب اًمٜمٌل 

اًمتل سمٞمٜمٝم٤م وسملم إقمامل وم٢مهن٤م ُمـ صمٛمرات اًمٜمٗمقس، ومخص ُم٤م خيرضمف اًمِمجر ُمـ 

إشمرضم٦م واًمتٛمر سم٤معم١مُمـ، وسمام شمٜمٌتف إرض ُمـ احلٜمٔمٚم٦م واًمرحي٤مٟم٦م سم٤معمٜم٤مومؼ شمٜمٌٞمٝم٤م 

ف ودوام ذًمؽ، وشمقىمٞمٗم٤م قمغم وٕم٦م ؿم٠من اعمٜم٤مومؼ قمغم قمٚمق ؿم٠من اعم١مُمـ وارشمٗم٤مع قمٚمٛم

"وإطم٤ٌمط قمٛمٚمف وىمٚم٦م ضمدواه..
(1)

. 

مثؾ مؼومل )قمـ ؾمٕم٦م احلقض، وم٘م٤مل:  وؾمئؾ ٟمٌل اهلل ـ  3

فؽ(هذا إػ ظامن مو بقـفام صفر أو كحق ذ
(2)

. 

عمـ مل يره أو ير  ٤ميّمٕم٥م شمّمقرهاًمتل عم٤م يم٤من احلقض ُمـ إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م 

ب إًمٞمؼ سمت٘مريٌف سم٠مؾمٚمقب اًمتٛمثٞمؾ، وهق ُم٤م أضم٤مب سمف ٟمٔمػمه ذم اًمدٟمٞم٤م يم٤من اجلقا

 اًم٤ًمئؾ. اًمٜمٌل 

أصد بقوضو مـ )قمـ ذاسمف، وم٘م٤مل:  وؾمئؾ رؾمقل اهلل ـ  1

دمهو اجلـي أحدمهو در وأخر افؾبـ، وأحذ مـ افعسؾ، يـبعٌ ؾقف مقزابون مدا

ذهى(
(3)

. 

 صقرة احلقض ًمدى اًم٤ًمُمٕملم سمذيمر سمٕمض  وهٜم٤م ىمرب اًمٜمٌل 

  يٕمٚمٛمقٟمف ُمـ إؿمٞم٤مء اعمقضمقدة واعمدريم٦م سم٤محلقاس، طمٞم٨م ُمثؾ اًمٚمقن أوص٤مومف سمام

                                                           
 (.21/42قمٛمدة اًم٘م٤مري ) (7)

 (.47112(، وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )2417أظمرضمف ُمًٚمؿ )( 2)

 (2417أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (4)
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سم٤مًمٚمٌـ، واًمٓمٕمؿ سم٤مًمٕمًؾ ًمٞمحًـ شمّمقره، وسم٤معمث٤مل يتْم  اعم٘م٤مل مم٤م هم٤مب قمـ 

 اًمذهـ.
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 وُعغزالالواحد والفزع  

 توجيْ الضائن إىل وا يٍفعْ

 

 

 اخلٚمؼ وسملم احلؼ هيدف اعمٗمتل ُمـ ظمالل سمٞم٤من أطمٙم٤مم اًمِم٤مرع إمم اًمرسمط سملم

اًمذي ذقمف اًمِم٤مرع، وُمـ طمرص اعمٗمتل قمغم ٟمٗمع اعمًتٗمتل أن يقضمٝمف إمم ُم٤م 

يٜمٗمٕمف، وُم٤م يٙمقن أىمرب إمم صالطمف، وم٢من إطمٙم٤مم أصاًل مل شُمنمع إٓ جلٚم٥م 

 اعمّم٤مًم  ودرء اعمٗم٤مؾمد قمـ اًمٜم٤مس.

وهق اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ يقضمف اًمٜم٤مس ُم٤م وضمد  وًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل 

ٓ ذًا ٕمٝمؿ ذم ؾم٤مئر ؿم١موهنؿ، وُم٤م شمرك ظمػمًا إٓ دهلؿ قمٚمٞمف، وؾمٌٞماًل إمم يمؾ ُم٤م يٜمٗم

ف يم٤من ُمٜمٝمجف واوح٤ًم ذم إومت٤مء اًمٜم٤مس وشمقضمٞمٝمٝمؿ إمم إٓ طمذرهؿ ُمٜمف، وذم ومت٤موي

ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ، ويّمٚمحٝمؿ ٓ ُم٤م يٕمٜمتٝمؿ وحيرضمٝمؿ، ومٛمـ اًمّمقر اًمتل يتجغم ومٞمٝم٤م 

 هذا إؾمٚمقب:

أريد احل٩م  سمٜم٧م اًمزسمػم وم٘م٤مًم٧م: إين و٤ٌمقم٦مُ  اًمٜمٌلَّ  ؾم٠مًم٧مـ  7

(حجل واصسضل أن حمع حقٌ حبستـل) :وأٟم٤م ؿم٤ميمٞم٦م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 
(1)

. 

قمغم ٟمٗمع  ذم احلدي٨م دًٓم٦م واوح٦م قمغم طمرص اًمٜمٌل 

اعمًتٗمتٞم٦م ذم احل٩م وهل شمِمتٙمل، ومدهل٤م قمغم خمرج ًمٚمٓمقارئ ومٞمام إذا طم٤مل ُم٤م 

                                                           
 (.7211(، وُمًٚمؿ )1123أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)
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شمِمتٙمل ُمٜمف قمـ ُمقاصٚم٦م أداء ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م سم٠من شمِمؽمط قمغم ٟمٗمًٝم٤م أن حمٚمٝم٤م 

ٚمٚمٝم٤م يٙمقن طم٤مل قمجزه٤م قمـ آؾمتٛمرار ذم أداء ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م، طمتك ٓ شم٘مع وحت

ذم احلرج، وشمٚمزُمٝم٤م سمٕمض اجلقاسمر اًمتل شمٗمرض قمغم يمؾ إظمالل ضمراء قمدم 

اؾمتٙمامل ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م اًمقاضم٦ٌم، وهل هبذا اإلضمراء ذم ُم٠مُمـ ُمـ يمؾ اًمتزام قمٜمد 

 اًمٕمجز.

 :لوم٘م٤م أؿمتٙمل.وىم٤مًم٧م: إين  ،أم ؾمٚمٛم٦م ذم احل٩م واؾمتٗمتتف ـ  2

(ضقدم مـ وراء افـوس وأكً راـبي)
(1)

. 

ُمـ ُمرض وختِمك اًمزطم٤مم أرؿمده٤م اًمٜمٌل  عم٤م اؿمتٙم٧م أم ؾمٚمٛم٦م 

  إمم ُم٤م أين وأٟمٗمع، وذًمؽ سم٠من شمريم٥م قمغم داسم٦م وشمٓمقف ُمـ وراء

 اًمٜم٤مس ومذًمؽ أسمٕمد قمـ اًمزطم٤مم وأين ذم اًمٓمقاف.

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل أٓ أدظمؾ   قم٤مئِم٦مُ  وؾم٠مًمتف ـ  4

افبقً(ادخع احلجر ؾنكف مـ ) :اًمٌٞم٧م، وم٘م٤مل
(2)

. 

 ه٤م ورهمٌتٝم٤مقمغم ُم٤م حي٘مؼ ُمراد قم٤مئِم٦م  هٜم٤م دل اًمٜمٌل 

قمؼم اًم٤ٌمب ُمـ دون أن شمْمٓمر إمم اًمدظمقل  ذم ٟمٞمؾ ذف اًمدظمقل إمم اًمٙمٕم٦ٌم

هذا أٟمٗمع طمٞم٨م أرؿمده٤م إمم أن اًمّمالة ذم احلجر شمٕمتؼم داظمؾ اًمٙمٕم٦ٌم، و ،اعمٕمٚمقم

 وأؾمٝمؾ وحيّمؾ سمف اعم٘مّمقد.

                                                           
 (.7211(، وُمًٚمؿ )313أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.2377أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ) (2)
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ًمف ي١مذيف، وم٠مُمره سم٤مًمّمؼم، صمالث  ذم ضم٤مرٍ  رضمٌؾ   واؾمتٗمت٤مهـ  3

ُمرات، وم٘م٤مل ًمف ذم اًمراسمٕم٦م: اـمرح ُمت٤مقمؽ ذم اًمٓمريؼ ومٗمٕمؾ، ومجٕمؾ اًمٜم٤مس 

يٛمرون سمف وي٘مقًمقن: ُم٤م ًمف؟ وي٘مقل: آذاه ضم٤مره، ومجٕمٚمقا ي٘مقًمقن: ًمٕمٜمف اهلل، 

ا٤مءه ضم٤مره وم٘م٤مل: رد ُمت٤مقمؽ، واهلل ٓ أؤذيؽ أسمدً ـــومج
(1)

. 

مم اخت٤مذ إضمراء يرومع قمٜمف اًمير، اًمرضمؾ إ هٜم٤م وضمف اًمٜمٌل 

٤مره قمـ ُمقاصٚم٦م أذاه وم٠مرؿمده إمم ـمرح ُمت٤مقمف ذم اًمٓمريؼ ًمٞمِمٝمد ـــويقىمػ ضم

اًمٜم٤مس قمٚمٞمف، وووٕمف ذم ُمقىمػ حمرج، وُمقـمـ ًمٚمذم وآٟمت٘م٤مد، ًمٕمؾ ذًمؽ أن 

 يردقمف ومٞمٕمقد إمم رؿمده، ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م إجي٤مسمٞم٦م وحت٘مؼ اعم٘مّمقد.

ٕم٤مص، ذم يمؿ أىمرأ اًم٘مرآن؟ اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًم قمٌدُ  وؾم٠مًمف ـ  1

وم٘م٤مل: أـمٞمؼ  (دم ظؼيـ) :وم٘م٤مل: أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل (دم صفر) :وم٘م٤مل

دم ) :ىم٤مل ،وم٘م٤مل: أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ (دم مخس ظؼة) :أومْمؾ ُمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل

ىم٤مل: أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ  (دم مخس) :وم٘م٤مل: أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ، ىم٤مل (ظؼة

ثالث(أؿؾ مـ ٓ يػؼف افؼرآن مـ ؿرأه دم ) :ذًمؽ، ىم٤مل
(2)

. 

قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو إمم ُم٤م  ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ أرؿمد اًمٜمٌل 

 وإٟمامذم اًمٙمثرة  ًمٞمساًمٕم٤ٌمدات اًمؽمىمل ذم ؾمٚمؿ يٜمٗمٕمف وُم٤م هق إصٚم  ًمف، وأن 

سمؾ هذا إضمٝم٤مد اًمٜمٗمس وٓ شمٕمذيٌٝم٤م،  ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اعم٘مّمقد ًمٞمس٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م، وسم

                                                           
 (.121(، واسمـ طم٤ٌمن )1714أظمرضمف أسمق داود ) (7)

 (1131(، وأمحد )2331أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (2)
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وًمذا  ػم ورومع احلرج،عم٘مّمقد اًمنمع اًمذي أىم٤مم شمنميٕم٤مشمف قمغم اًمتٞمً ُمٜم٤مىمض

ٕن ُم٤م سمٕمده شمْمٞمع ُمٕمف طمٙمٛم٦م وهم٤مي٦م  4ووع ًمف طمدًا ٓ جيقز أن يٜمزل قمٜمف

 اًم٘مراءة، وهق اخلتؿ ظمالل صمالث ًمٞم٤مل.

أرأي٧م إن قمٚمٛم٧م أي  ،ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل وقمـ قم٤مئِم٦م ـ  1

ؾفؿ إكؽ ظػق حتى افعػق ؾوظػ ؿقيل: اف)ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُم٤م أىمقل ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: ًمٞمٚم٦م 

ظـل(
(1)

 . 

قم٤مئِم٦م إمم ىمقل ضم٤مُمع ٟم٤مومع ذم  ذم هذا احلدي٨م أرؿمد اًمٜمٌل 

 ومام سمٕمد اًمٕمٗمق إٓ اًمرى. ،اًمدقم٤مء قمٜمد ُمقاوم٘م٦م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وهق اًمدقم٤مء سم٤مًمٕمٗمق

اُمرأة وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل إين أطم٥م اًمّمالة  وؾم٠مًمتف ـ  1

ؿد ظؾؿً أكؽ حتبغ افصالة معل، وصالتؽ دم بقتؽ خر مـ ) :ُمٕمؽ، ىم٤مل

حجرتؽ، وصالتؽ دم حجرتؽ خر مـ صالتؽ دم دارك،  صالتؽ دم

وصالتؽ دم دارك خر مـ صالتؽ دم مسجد ؿقمؽ، وصالتؽ دم مسجد 

وم٠مُمرت ومٌٜمل هل٤م ُمًجد ذم أىمَم رء ُمـ  مسجدي(ؿقمؽ خر مـ صالتؽ دم 

 (2)سمٞمتٝم٤م وأفمٚمؿ، ومٙم٤مٟم٧م شمّمكم ومٞمف طمتك ًم٘مٞم٧م اهلل 
. 

ح٤مهل٤م إمم أومْمٚمٞم٦م هذه اعمرأة سمٕمٞمٜمٝم٤م وُمـ يتّمػ سم أرؿمد اًمٜمٌل 

ختٗمٞمٗم٤ًم  إظمرى طم٥ًم إىمرب هل٤م ُمقاـمـ اًمٗمْمؾقمدد هل٤م ، وذم سمٞمتٝم٤م اًمّمالة

                                                           
 (.4174أظمرضمف اًمؽمُمذي )( 7)

 (.21131أظمرضمف أمحد ) (2)
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، وهمػمه أٟمٗمع ومٝمق ذم طم٘مٝم٤م ًمٔمروومٝم٤م ُمٗمْمقلأن ُم٤م شمٔمٜمف وم٤مواًل سملم هل٤م وشمٞمنًا، و

 هل٤م.

إذا أردت أن )ومِمٙم٤م إًمٞمف ىمًقة ىمٚمٌف، وم٘م٤مل:  آظمرُ  وؾم٠مًمف ـ  2

(فقتقؿايؾغ ؿؾبؽ ؾلضعؿ ادسؽغ وامسح رأس 
(1)

. 

اًم٤ًمئؾ إمم قمالج ٟم٤مومع ًمف شم٠مصمػم ٟمٗمز قمغم  أرؿمد اًمٜمٌل 

ُمِم٤مقمره وشمٚمٞملم ىمٚمٌف، وهق إـمٕم٤مم اعمًٙملم وُمقاؾم٤مة اًمٞمتٞمؿ وم٢من اإلطم٤ًمن إمم 

اًمْمٕمٗم٤مء وزرع اًمًٌٛم٦م ذم وضمقهٝمؿ ًمذة وُمتٕم٦م وؾمٕم٤مدة ٓ شم٘مؾ قمـ اًمًٕم٤مدة 

 ٟم٤مٓه٤م. اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اعمًٙملم واًمٞمتٞمؿ ُمـ اعم٤ًمقمدة  واعمقاؾم٤مة اًمتل

ذم جمٚمس حيدث اًم٘مقم،  قمـ أيب هريرة ىم٤مل: سمٞمٜمام اًمٜمٌل وـ  3

حيدث، وم٘م٤مل  ضم٤مءه أقمرايب وم٘م٤مل: ُمتك اًم٤ًمقم٦م؟ ومٛم٣م رؾمقل اهلل 

سمٕمض اًم٘مقم: ؾمٛمع ُم٤م ىم٤مل ومٙمره ُم٤م ىم٤مل. وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: سمؾ مل يًٛمع، طمتك إذا 

ؾمقل اهلل، ىم٤مل: ه٤م أٟم٤م ي٤م ر  (؟افسوئؾ ظـ افسوظي -أراه  -)أيـ ىم٣م طمديثف ىم٤مل: 

)إذا ىم٤مل: يمٞمػ إو٤مقمتٝم٤م؟ ىم٤مل:  )ؾنذا ضقعً إموكي ؾوكتظر افسوظي(،ىم٤مل: 

وشد إمر إػ ؽر أهؾف ؾوكتظر افسوظي(
(2)

. 

ُمتك  ، ىم٤مل ًمرؾمقل اهلل ـ قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، أن أقمراسمٞم٤مً  71

 ٤مل: طم٥م اهلل ــىم )مو أظددت هلو؟(: اًم٤ًمقم٦م؟ ىم٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

                                                           
 (.1111أظمرضمف أمحد ) (7)

 (.13أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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مـ أحببً()أكً مع ورؾمقًمف، ىم٤مل: 
(1)

. 

ؾم١ماًمف اعمتٕملم  اًم٤ًمئؾ قمـ ذم ه٤مشملم اًمروايتلم مل جي٥م اًمٜمٌل 

وم٘مد أضم٤مسمف ذم همػم  ويؽمشم٥م قمٚمٞمف قمٛمؾ إمم ُم٤م يٜمٗمٕمف هوىم٧م اًم٤ًمقم٦م، وإٟمام أرؿمد قمـ

 حمؾ اًم١ًمال سمٌمء ُمالزم ًمف حي٘مؼ ًمف اعمٜمٗمٕم٦م.

ومٗمل اًمرواي٦م إومم سملم قمالُم٦م ُمـ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م، وومٞمف إرؿم٤مد إمم أمهٞم٦م 

ُٕم٤مٟم٦م ووضمقب طمٗمٔمٝم٤م، وأن اإلظمالل هب٤م ُمـ قمالُم٤مت ظمراب اًمٕمٛمران، ا

 وؾمٌٞمؾ إمم وم٤ًمد إطمقال وإوو٤مع.

اًم٤ًمئؾ سم١ًمال ًمػمؿمده إمم  وذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أضم٤مب اًمٜمٌل 

اًمتزام قمٛمؾ وؾمٚمقك حيّمؾ ًمف سمٛم٘متْم٤مه إضمر واعمثقسم٦م، وٟمٞمؾ اًمدرضم٤مت اًمٕمغم، 

ّم٤مدق يثٛمر آىمتداء، وآىمتداء وم٠مقمٚمٛمف أٟمف ؾمٞمٙمقن ُمع ُمـ أطم٥ٌم، واحل٥م اًم

 يقصؾ اعمح٥م إمم ُمٜمزًم٦م حمٌقسمف.
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 العغزوُ الثاٌيالفزع  

 توجيْ املضتفيت إىل البدين عىا يفتيْ حبزوتْ 

 ليضّن عميْ اجتٍاب احملزً

 

 

مل شم٠مت اًمنميٕم٦م ًمتحرم قمغم اًمٜم٤مس إؿمٞم٤مء شمٕمًٗم٤ًم وحتٙماًم، وإٟمام ضم٤مءت 

اًمٜم٤مس، أو دومع إرضار قمٜمٝمؿ، وطمٞمٜمام  سم٠مطمٙم٤مم ذات ُم٘م٤مصد وهم٤مي٤مت عمّمٚمح٦م

يتٕمقد اًمٜم٤مس قمغم ظمٓم٠م ويٚمتزُمقٟمف، ويّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمتخٚمص ُمٜمف أو شمٕمٚم٘م٧م سمف 

سمٕمض ُمّم٤محلٝمؿ، وم٢مٟمف ًمٞمس ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م ُمٜمٕمٝمؿ ُمٜمف ُم٤ٌمذة ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمؾ ُمـ 

احلٙمٛم٦م هتٞمئ٦م إضمقاء اإليامٟمٞم٦م، واًمٔمروف، وإجي٤مد اًمٌدائؾ اًمتل شمًٝمؾ آٟمت٘م٤مل 

٤مقم٦م، أُم٤م طملم يٙمقن اًمٕمٙمس سم٠من ٟمًد أسمقاب اعم٤ٌمح وحت٧م ىم٤مٟمقن إمم اعمنموع سم٘مٜم

 ؾمد اًمذرائع وم٢من اًمٜمتٞمج٦م هل آؾمتٛمرار ذم احلرام أو آٟمدوم٤مع إمم احلرام.

حيٛمل اًمٕمٚمٞمؾ قمام  اًمٓم٥مُمث٤مًمف ذم اًمٕمٚمامء ُمث٤مل اًمٓمٌٞم٥م اًمٕم٤ممل اًمٜم٤مص  ذم و

ًمّمحٞم  ييه، ويّمػ ًمف ُم٤م يٜمٗمٕمف، ومٝمذا ؿم٠من أـم٤ٌمء إدي٤من وإسمدان، وذم ا

مو بعٌ اهلل مـ كبل إٓ ـون حؼو ظؾقف أن يدل ): أٟمف ىم٤مل قمـ اًمٜمٌل 

ؿ، ويـفوهؿ ظـ ذ مو يعؾؿف هلؿ(أمتف ظذ خر مو يعؾؿف هل
(1)

وهذا ؿم٠من ظمٚمؼ  .

 .اًمرؾمؾ وورصمتٝمؿ ُمـ سمٕمدهؿ

 ذم شمنميٕمف وومت٤مويف ٟم٘مؾ اًمٜم٤مس إمم  وًم٘مد يم٤من ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل 
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 اعمحرم سم٘مٜم٤مقم٦م، ومٛمـ ذًمؽ: سمدائؾ ٟم٤مومٕم٦م شمٕمٞمٜمٝمؿ قمغم اًمتخٚمص ُمـ

٤م ُمـ اًمتٛمر اجلٞمد أن يِمؽمي ص٤مقمً  سمالًٓ ُمٜمع  اًمٜمٌل ـ أن  7

ع بوفدراهؿ، بع اجلؿ) :٤مقملم ُمـ اًمرديء، صمؿ دًمف قمغم اًمٓمريؼ اعم٤ٌمح، وم٘م٤ملـــسمّم

 ومٛمٜمٕمف ُمـ اًمٓمريؼ اعمحرم، وأرؿمده إمم اًمٓمريؼ اعم٤ٌمح. و(ثؿ اصس بوفدراهؿ جـقبً 

: أن رؾمقل اهلل ريرة ٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، وأيب هوم

  :أـؾ متر اؾمتٕمٛمؾ رضمال قمغم ظمٞمؼم، ومج٤مءهؿ سمتٛمر ضمٜمٞم٥م، وم٘م٤مل(

، وم٘م٤مل: إٟم٤م ًمٜم٠مظمذ اًمّم٤مع ُمـ هذا سم٤مًمّم٤مقملم، واًمّم٤مقملم سم٤مًمثالصم٦م، خقز هؽذا(

)ٓ تػعؾ، بع اجلؿع بوفدراهؿ، ثؿ ابتع بوفدراهؿ جـقبو(وم٘م٤مل: 
(1)

. 

اًمٗمْمؾ سمـ قم٤ٌمس أن وعم٤م ؾم٠مًمف قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ احل٤مرث وـ  2

يًتٕمٛمٚمٝمام ذم ضم٤ٌمي٦م اًمزيم٤مة4 ًمٞمّمٞم٤ٌم ُم٤م يتزوضم٤من سمف ُمٜمٕمٝمام ُمـ ذًمؽ، وأُمر حمٛمٞم٦م 

 .أن يٕمٓمٞمٝمام ُم٤م يٜمٙمح٤من سمف -ويم٤من قمغم اخلٛمس  -سمـ ضمزو 

ومٛمٜمٕمٝمام ُمـ اًمٓمريؼ اعمحرم، وومت  هلؿ اًمٓمريؼ اعم٤ٌمح، وهذا اىمتداء ُمٜمف سمرسمف 

إي٤مه٤م، ويٕمٓمٞمف ُم٤م هق أصٚم  ًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وم٢مٟمف ي٠ًمًمف قمٌده احل٤مضم٦م ومٞمٛمٜمٕمف 

وأٟمٗمع ُمٜمٝم٤م، وهذا هم٤مي٦م اًمٙمرم واحلٙمٛم٦م
(2)

 . 

قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: يم٤من ٕهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يقُم٤من ذم يمؾ ؾمٜم٦م يٚمٕمٌقن ـ  4

 ـون فؽؿ يقمون تؾعبقن ؾقفام )اعمديٜم٦م، ىم٤مل:  ومٞمٝمام، ومٚمام ىمدم اًمٜمٌل 
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ك(مـفام: يقم افػطر، ويقم إضح وؿد أبدفؽؿ اهلل هبام خرا
(1)

. 

عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمقس اًمٌنمي٦م جمٌقًم٦م قمغم طم٥م آطمتٗم٤مل واًمؽمومٞمف واًمتٕمٌػم قمـ 

ذًمؽ سمّمقر خمتٚمٗم٦م سمح٥ًم يمؾ قمرف وسمٚمد، واخت٤مذ يقم ُمٕملم ًمذًمؽ آطمتٗم٤مل، 

واقمتٞم٤مده، ويم٤من اًمٜم٤مس ذم اعمديٜم٦م حيتٗمٚمقن ذم يقُملم يٕمؼمون هبام قمـ ومرطمتٝمؿ، 

ات مل يٙمـ ُمـ اًمًٝمقًم٦م واًمؽموي  قمـ أٟمٗمًٝمؿ ورسمام ص٤مطم٥م ذًمؽ سمٕمض اعمٜمٙمر

ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ آطمتٗم٤مل هبذيـ اًمٞمقُملم إٓ سم٢مجي٤مد اًمٌديؾ، وًمذا أسمدهلؿ اهلل سمٞمقُملم 

وقمٞمديـ جيتٛمع اًمٜم٤مس ومٞمٝمام ويت٤ٌمدًمقن ومٞمٝمام اًمتٝم٤مين واًمتؼميٙم٤مت، ويتخذوهنام 

وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٕمٌػم قمـ ومرطمتٝمؿ واسمتٝم٤مضمٝمؿ واًمتقاصؾ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وزادمه٤م اهلل 

ٝمام ُمـ ُمٕم٤ممل اًمنميٕم٦م وُمـ ؿمٕم٤مئر اعمًٚمٛملم، ومجٛمٕم٤م سملم شمنميٗم٤ًم وشمٕمٔمٞمام سمجٕمٚم

 اًمٕم٤ٌمدة واًمؽموي  قمـ اًمٜمٗمس.
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 والعغزوُ الثالثالفزع  

 الفتوى جبواوع الكمي

 

 

اإلومت٤مء سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ ُمـ ظمّم٤مئص ُمـ أويت قمٛم٘م٤ًم ذم وم٘مف اًمنمع وؾمٕم٦م ذم 

اًمٌٞم٤من واًمٌالهم٦م آـمالع قمغم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م، وهمقص٤ًم ذم أهاره٤م وهم٤مي٤مهت٤م، وقمٚمقًا ذم 

اًمٖم٤مي٦م ذم شمٚمؽ إوص٤مف وهمػمه٤م،  واًمٗمّم٤مطم٦م، وًمذىمد سمٚمغ اًمٜمٌل 

ُمع ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ شم٠ميٞمد وشمًديد اًمقطمل، وًمذا يم٤من ُمـ ُمٜمٝمجف ذم اًمٗمتقى 

اًمٌٞم٤من سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ، وسم٤مًمٕم٤ٌمرات اًم٘مّمػمة اًمتل شمٖمٜمل قمـ اًمٙمالم اًمٙمثػم، 

ؾ إمم ذًمؽ إؾمٚمقب، أو وٓؾمٞمام ذم اعمقاوع اًمتل شم٘متْمٞمٝم٤م، ُمـ اطمتٞم٤مج اًم٤ًمئ

 ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اعمقوقع، ومٛمـ ذًمؽ:

وم٘م٤مل: إن ذائع اإلؾمالم ىمد يمثرت   ـ ؾم٠مل رضمٌؾ اًمٜمٌل 7

اهلل(ٓ يزال فسوكؽ رضبو مـ ذـر )قمكم، وم٠موصٜمل سمٌمء أشمِم٨ٌم سمف، وم٘م٤مل: 
(1)

. 

ُمـ إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم طمٞم٤مة اعمًٚمؿ واًمتل شمٗمت  ًمف  عم٤م يم٤من ذيمر اهلل 

ومٌف شمٓمٛمئـ اًم٘مٚمقب، وسمف يٜمنمح اًمّمدر، ويٜمزاح اهلؿ شمف، آوم٤مىم٤ًم واؾمٕم٦م ذم طمٞم٤م

رؾم٦م طمٞم٤مشمف سمّمقرة واًمٖمؿ، وسمف شمتٌدد فمٚمامت إطمزان، ويًتٕمٞمد اعمرء أٟمٗم٤مؾمف عمام

اقمتٞم٤مدي٦م، وإجي٤مسمٞم٦م، إذ سمف يرشمٌط اإلٟم٤ًمن سم٤معمأل إقمغم، وي٘متٌس ُمـ ٟمقر اهلل وٞم٤مًء 
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ٜمام شمٔمٚمؿ اًمدٟمٞم٤م ذم وضمف يٕمٞمٜمف قمغم اًمًػم ذم فمٚمامت احلٞم٤مة، وُمٙم٤مسمدة ُمِم٤مىمٝم٤م، وطمٞم

اإلٟم٤ًمن، ويًتقزم قمٚمٞمف اًمٞم٠مس يٙمقن ذيمر اهلل هق ٟم٤مومذة إُمؾ إمم طمٞم٤مة أومْمؾ، 

٤م رواه أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري، ىم٤مل: مموُمًت٘مٌؾ واقمد سم٤مخلػم، وٓ أدل قمغم ذًمؽ 

ذات يقم اعمًجد، وم٢مذا هق سمرضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر،  دظمؾ رؾمقل 

و دم ادسجد دم ؽر وؿً  أراك جوفًس )يو أمومي، مو يلي٘م٤مل ًمف: أسمق أُم٤مُم٦م، وم٘م٤مل: 

و )أؾال أظؾؿؽ ـالمً ، ىم٤مل: مهقم ًمزُمتٜمل، وديقن ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: افصالة؟(

ىم٤مل: ىمٚم٧م: سمغم، ي٤م  مهؽ، وؿه ظـؽ ديـؽ؟(، إذا أكً ؿؾتف أذهى 

ؿؾ إذا أصبحً، وإذا أمسقً: افؾفؿ إين أظقذ بؽ مـ اهلؿ ): ، ىم٤ملاهلل رؾمقل

افعجز وافؽسؾ، وأظقذ بؽ مـ اجلبـ وافبخؾ، وأظقذ واحلزن، وأظقذ بؽ مـ 

 ىم٤مل: ومٗمٕمٚم٧م ذًمؽ، وم٠مذه٥م اهلل  ،(بؽ مـ ؽؾبي افديـ، وؿفر افرجول

مهل، وىم٣م قمٜمل ديٜمل
(1)

. 

: وي١ميده ُم٤م رواه قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

)مو ؿول ظبد ؿط إذا أصوبف هؿ وحزن: افؾفؿ إين ظبدك، وابـ ظبدك، وابـ 

، كوصقتل بقدك، موض دم حؽؿؽ، ظدل دم ؿضوؤك، أشلفؽ بؽؾ اشؿ هق أمتؽ

فؽ، شؿقً بف كػسؽ، أو أكزفتف دم ـتوبؽ، أو ظؾؿتف أحدا مـ خؾؼؽ، أو 

اشتلثرت بف دم ظؾؿ افغقى ظـدك، أن جتعؾ افؼرآن ربقع ؿؾبل، وكقر صدري، 

مهف، وأبدفف مؽون حزكف  وجالء حزين، وذهوب مهل، إٓ أذهى اهلل 
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)أجؾ، ١مٓء اًمٙمٚمامت؟ ىم٤مل: ـ، ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمتٕمٚمؿ ه(ؾرًحو

ـ أن يتعؾؿفـ(ـيـبغل دـ شؿع
(1)

. 

وم٘م٤مل: ىمؾ زم ىمقٓ يٜمٗمٕمٜمل اهلل سمف، وأىمٚمؾ  رضمٌؾ  وؾم٠مًمف ـ  2

(ىتغضٓ ) :ومردد ُمرارا يمؾ ذًمؽ ي٘مقل ًمف (ٓ تغضى) :ًمٕمكم أقم٘مٚمف، وم٘م٤مل
(2)

. 

طمٌف وقمغم ُمـ شم٘مع آصم٤مره قمٚمٞمف، يم٤مٟم٧م عم٤م يم٤من اًمٖمْم٥م سم٠مؾمف ؿمديد قمغم ص٤م

قمٞمف، اسم٤مضمتٜم٤مسمف، وشمقىمل آصم٤مره وقمدم آؾمتج٤مسم٦م ًمدو شمقصٞم٦م اًمٜمٌل 

ووٌط اًمٜمٗمس قمٜمد طمْمقر أؾم٤ٌمسمف، وم٢من اإلٟم٤ًمن قمٜمد اًمٖمْم٥م ىمد يتٍمف سمام 

ي١مذي ويٜمدم قمٚمٞمف، وىمد يٚمح٘مف ُمـ اًمير ُم٤م ٓ يٛمٙمـ شمالومٞمف، ومٙمؿ ُمـ حلٔم٦م 

٤ًٌمتج٤مب ًمدواقمٞمف همْم٥م مل يْمٌط ومٞمف اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف، واؾم يم٤مرصم٦م ًمٗمٕمؾ  يم٤مٟم٧م ؾمٌ

 أو٤مقم٧م قمٚمٞمف طمٞم٤مشمف، أو يمدرت قمٚمٞمف اؾمت٘مراره.

وٓ يٕمٜمل اًمٜمٝمل قمـ اًمٖمْم٥م قمدم اًمٖمْم٥م ُمٓمٚم٘م٤ًم، وم٢من اًمٖمْم٥م ُمـ اًمٖمرائز 

ٕهن٤م حتّمؾ رضورة سمح٥ًم دواقمٞمٝم٤م، وًمٙمـ اًمٜمٝمل ضم٤مء  4اًمتل ٓ يٛمٙمـ دومٕمٝم٤م

أو سمام ي١مذي ُمـ  ،يٚمٞمؼعمٜمع آؾمؽمؾم٤مل ُمع اًمٖمْم٥م وآٟمدوم٤مع ٟمحق أظمر سمام ٓ 

 .اًمتٍموم٤مت اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م همػم اعمنموقم٦م

قمٚمؿ ُمـ طم٤مل اًمِمخص هقم٦م اًمٖمْم٥م،  وًمٕمؾ اًمٜمٌل 

 ـ ـذر ُمــ٥م، واحلـــوآؾمتج٤مسم٦م ٔصم٤مره، وم٠ميمد قمٚمٞمف ذم شمقصٞمتف اًمتقىمل ُمـ اًمٖمْم

                                                           
 (.3472أظمرضمف أمحد ) (7)

 (.1771أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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 آصم٤مره، وآًمتزام سمْمٌط اًمٜمٗمس.

 طم٘مؼ ُمـ ظمالل هذا اجلقاب اقمت٤ٌمر طم٤مل وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًمٜمٌل 

 اًمِمخص، ووص٤مه سمٙمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م حت٘مؼ اعمراد وشمٗمل سم٤مًمٖمرض.

: ُم٤م أيمثر ُم٤م خت٤مف قمكم؟ وم٠مظمذ سمٚم٤ًمٟمف صمؿ رضمٌؾ  وؾم٠مًمف ـ  4

(اهذ) :ىم٤مل
(1)

. 

قمْم٤مء اًم٤ًمئؾ إمم قمْمق ُمـ أ ذم هذا اجلقاب أرؿمد اًمٜمٌل 

ًتدقمل آٟمت٤ٌمه ًمف، وهق اًمٚم٤ًمن، وم٤ٌمًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمد اإلٟم٤ًمن ومٞمف ُمـ اخلٓمقرة ُم٤م ي

ق، وىمد شمتٗمت٧م أهة، وىمد شمزهؼ ٟمٗمس، وىمد يتٕمرض اإلٟم٤ًمن ىمد شمْمٞمع طم٘مق

ًمٚمحد قمٜمد اًم٘مذف ُمثاًل، وىمد حتّمؾ سمف اًمٗمتٜم٦م يم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمٙمذب، واإلؿم٤مقم٦م 

هبذه اًمٙمٚمٛم٦م اجل٤مُمٕم٦م  وٟمحق ذًمؽ، وًمذا يم٤من اًمتقصٞم٦م ُمـ اًمٜمٌل 

 اًمتل حتٛمل اإلٟم٤ًمن ُمـ ذور يمثػمة.

ٓ  ىمقًٓ  ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٌد اهلل اًمث٘مٗمل أن ي٘مقل ًمف وؾم٠مًمف ـ  3

اشتؼؿ(ثؿ ، آمـً بوهلل :ؿؾ) :ا سمٕمده، وم٘م٤ملي٠ًمل قمٜمف أطمدً 
(2)

. 

ىمْمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م وهل  اًم٤ًمئؾ إمم ذم هذا احلدي٨م أرؿمد اًمٜمٌل 

اإليامن سم٤مهلل اًمتل هل أؾم٤مس احلٞم٤مة وأؾم٤مس اًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م، واًمٗمقز سم٤مًمٜمٕمٞمؿ 

 اعم٘مٞمؿ ذم أظمرة، وأُمره سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ذًمؽ.

 

                                                           
 (.21777أظمرضمف ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ذم ضم٤مُمٕمف ) (7)

 (.42أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)
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 العغزوُالفزع الزابع و 

 اء وزاعاة لمىصمخة والعدهالصتثٍ

 

 

 عأصؾ ذقمل ُمـ حم٤مؾمـ اًمتنميع ي٘مقم قمغم أؾم٤مس اًمتٞمًػم وروم آؾمتثٜم٤مء

يٙمقن ذم إطمقال اًمٓم٤مرئ٦م اخل٤مص٦م اًمتل شم٘متيض أن يٙمقن هل٤م طمٙمؿ احلرج، و

 خم٤مًمػ ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم ًمتح٘مٞمؼ اًمٕمدل واعمّمٚمح٦م، وُمراقم٤مة ًمٚمٔمروف اخل٤مص٦م.

 :وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ

أيب سمردة اًمًـ اًمقاضم٥م ًمألوحٞم٦م ُمراقم٤مة  اؾمتثٜم٤مء اًمٜمٌل ـ  7

وشم٘مديرًا خلٓمئف ذم اًمتٌٙمػم سم٤مًمتْمحٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ىمٌؾ وىمتٝم٤م، طمتك ٓ يٙمٚمٗمف ومقق 

 ـم٤مىمتف سمام يِمؼ قمٚمٞمف.

يقم  ، ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م اًمٜمٌل ومٕمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب 

مـ صذ صالتـو، وكسؽ كسؽـو، ؾؼد أصوب إوحك سمٕمد اًمّمالة، وم٘م٤مل: )

(، وم٘م٤مل أسمق سمردة افـسؽ، ومـ كسؽ ؿبؾ افصالة، ؾنكف ؿبؾ افصالة وٓ كسؽ فف

سمـ ٟمٞم٤مر ظم٤مل اًمؼماء: ي٤م رؾمقل اهلل، وم٢مين ٟمًٙم٧م ؿم٤ميت ىمٌؾ اًمّمالة، وقمروم٧م أن 

اًمٞمقم يقم أيمؾ وذب، وأطم٧ٌٌم أن شمٙمقن ؿم٤ميت أول ُم٤م يذسم  ذم سمٞمتل، ومذسمح٧م 

( ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، صوتؽ صوة حلؿؿم٤ميت وشمٖمدي٧م ىمٌؾ أن آيت اًمّمالة، ىم٤مل: )

 كعؿ زي قمٜمل؟ ىم٤مل: )ـــوم٢من قمٜمدٟم٤م قمٜم٤مىم٤م ًمٜم٤م ضمذقم٦م هل أطم٥م إزم ُمـ ؿم٤مشملم، أومتج
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(وفـ جتزي ظـ أحد بعدك
(1)

. 

اؾمتثٜم٤مء ؾم٤ممل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م ُمـ اًمرو٤مقم٦م اعمحرُم٦م اًمتل شمٙمقن ذم ـ  2

احلقًملم ُمراقم٤مة ًمتٕمٚمؼ أم طمذيٗم٦م سم٤ًممل واقمت٤ٌمره٤م ًمف يمقًمده٤م اًمذي ٓ شمًتٖمٜمل 

 ف.قمٜم

، ومٕمـ قم٤مئِم٦م، ىم٤مًم٧م: ضم٤مءت ؾمٝمٚم٦م سمٜم٧م ؾمٝمٞمؾ إمم اًمٜمٌل 

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إين أرى ذم وضمف أيب طمذيٗم٦م ُمـ دظمقل ؾم٤ممل وهق طمٚمٞمٗمف، 

(، ىم٤مًم٧م: ويمٞمػ أروٕمف؟ وهق رضمؾ أرضعقفوم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )

ؿد ظؾؿً أكف رجؾ ـبر(وىم٤مل: ) يمٌػم، ومتًٌؿ رؾمقل اهلل 
(2)

. 

 ؿمٝم٤مدة ظمزيٛم٦م سمِمٝم٤مدة رضمٚملم: ٜمٌل ضمٕمؾ اًمـ  4

ٟمًخ٧م اًمّمحػ "، ىم٤مل: قمـ ظم٤مرضم٦م سمـ زيد، أن زيد سمـ صم٤مسم٧م 

ذم اعمّم٤مطمػ، ومٗم٘مدت آي٦م ُمـ ؾمقرة إطمزاب يمٜم٧م أؾمٛمع رؾمقل اهلل 

  ي٘مرأ هب٤م، ومٚمؿ أضمده٤م إٓ ُمع ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري اًمذي

"ؿمٝم٤مدشمف ؿمٝم٤مدة رضمٚملم ضمٕمؾ رؾمقل اهلل 
(3)

. 

اه قمامرة سمـ ظمزيٛم٦م، أن قمٛمف طمدصمف، وهق ُمـ وأصؾ اًمقاىمٕم٦م ُم٤م رو

اسمت٤مع ومرؾم٤م ُمـ أقمرايب،  ، أن اًمٜمٌل أصح٤مب اًمٜمٌل 

وأسمٓم٠م إقمرايب،  واؾمتتٌٕمف ًمٞم٘مٌض صمٛمـ ومرؾمف، وم٠مهع اًمٜمٌل 

                                                           
 (.7317(، وُمًٚمؿ )311أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.7314أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)

 (.2211أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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وـمٗمؼ اًمرضم٤مل يتٕمروقن ًمألقمرايب، ومٞمًقُمقٟمف سم٤مًمٗمرس، وهؿ ٓ يِمٕمرون أن 

ف سمف ُمٜمف، اسمت٤مقمف طمتك زاد سمٕمْمٝمؿ ذم اًمًقم قمغم ُم٤م اسمت٤مقم اًمٜمٌل 

وم٘م٤مل: إن يمٜم٧م ُمٌت٤مقم٤م هذا اًمٗمرس وإٓ  ومٜم٤مدى إقمرايب اًمٜمٌل 

أفقس ؿد ابتعتف : )طملم ؾمٛمع ٟمداءه، وم٘م٤مل سمٕمتف، وم٘م٤مم اًمٜمٌل 

، (ؿد ابتعتف مـؽ: )، ىم٤مل: ٓ واهلل، ُم٤م سمٕمتٙمف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل (مـؽ؟

وسم٤مٕقمرايب، ومه٤م يؽماضمٕم٤من، وـمٗمؼ  ومٓمٗمؼ اًمٜم٤مس يٚمقذون سم٤مًمٜمٌل 

٘مقل: هٚمؿ ؿم٤مهدا يِمٝمد أين، ىمد سمٕمتٙمف، ىم٤مل ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م: أٟم٤م إقمرايب ي

مل : )قمغم ظمزيٛم٦م وم٘م٤مل أؿمٝمد أٟمؽ ىمد سمٕمتف، ىم٤مل: وم٠مىمٌؾ اًمٜمٌل 

 ، ىم٤مل: سمتّمدي٘مؽ ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: ومجٕمؾ رؾمقل اهلل (؟تشفد

ؿمٝم٤مدة ظمزيٛم٦م ؿمٝم٤مدة رضمٚملم
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.3131(، واًمٜم٤ًمئل )4111أظمرضمف أسمق داود ) (7)
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 والعغزوُ اخلاوطالفزع  

 إفتاء املزأة خاصة

 

 

أن إصؾ ذم اًمٗمتقى واحلٙمؿ اًمنمقمل ي٘متيض قمٛمقم اعمخ٤مـمٌلم ُمـ رهمؿ 

 دون شمٗمريؼ سملم ذيمر أو أٟمثك وٓ رضمؾ وٓ اُمرأة، إٓ أن اًمٜمٌل 

جم٤مًمس  ، سمؾ يم٤من خيّمٝمـهب٤م ُمٜم  اعمرأة ومرص٦م ًمإلضم٤مسم٦م قمـ إؾمئٚم٦م اخل٤مص٦م

ًمٞمٌلم أمهٞم٦م شمٕمٚمٞمؿ اعمرأة وشمٗم٘مٝمٝم٤م ذم اًمديـ، وأصمر ذًمؽ ذم حت٘مٞمؼ  قمٚمٛمٞم٦م ظم٤مص٦م،

اًمتٙم٤مُمؾ ذم اعمجتٛمع سمتْم٤مومر ضمٝمقد اعمرأة ُمع اًمرضمؾ ذم حت٘مٞمؼ ُمٝمٛم٦م آؾمتخالف 

ذم إرض، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى إقمٓم٤مء اًمٗمرص٦م ًمٚمٛمرأة ًمٚم١ًمال قمـ أُمقره٤م 

 اخل٤مص٦م واًمتٕمرف قمغم أطمٙم٤مُمٝم٤م سمٕمٞمدًا قمـ احلرج.

ذم شمٕمٚمٞمؿ اعمرأة وإومت٤مئٝم٤م أصمٛمر  وهذا اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾمٚمٙمف اًمٜمٌل 

ٜم٤ًمء اًمٗم٘مٞمٝم٤مت، واعمجتٝمدات اًماليت ىمدُمـ ًمألُم٦م وًمٚمٗم٘مف قمددًا ٓ سم٠مس سمف ُمـ اًم

ء اًمٙمثػم، وُمـ ذًمؽ اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م، واًمًٞمدة أم واًمتنميع اإلؾمالُمل اًمٌم

 ، وهمػمهـ.٧م أيب سمٙمر ، واًمًٞمدة أؾمامء سمٜمؾمٚمٛم٦م

ظـ تسوؤٓت افـسوء، مو  افـبل  هبو افػتووى افتل أجوبمـ و

 يع:

 ، ٤مءت اًمٜمٌل ـضم ٤مــ، أهن ـ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمرــقمـ  7
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وم٘م٤مًم٧م: ي٤م ٟمٌل اهلل، ًمٞمس زم رء إٓ ُم٤م أدظمؾ قمكم اًمزسمػم ومٝمؾ قمكم ضمٜم٤مح أن 

ارضخل مو اشتطعً، وٓ تقظل ؾققظل اهلل )أروخ مم٤م يدظمؾ قمكم؟ وم٘م٤مل: 

(ظؾقؽ
(1)

. 

 اروخل ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م: أى: شمّمدىمك ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م. واًمٕمرب شم٘مقل: روخ ًمف 

 قمـ ص٤مطم٥م إومٕم٤مل. ُمـ ُم٤مًمف روخ٤م، أى أقمٓم٤مه ىمٚمٞمال ُمـ يمثػم،

وذم احلدي٨م ُمنموقمٞم٦م اًمّمدىم٦م ُمـ ُم٤مل اًمزوضم٦م سم٤معمٕمروف وقمغم ىمدر 

آؾمتٓم٤مقم٦م، وأن هل٤م ُمـ إضمر ُمثؾ زوضمٝم٤م ص٤مطم٥م اعم٤مل، ويقو  ذًمؽ طمدي٨م 

)إذا أكػؼً ادرأة مـ بقً : قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وفؾخوزن  زوجفو ؽر مػسدة ـون هلو أجر بام أكػؼً وفزوجفو أجر بام اـتسى

(مثؾ ذفؽ ٓ يـؼص بعضفؿ مـ أجر بعض صقئو
(2)

. 

هذا حمٛمقل قمغم ُم٤م أقمٓم٤مه٤م اًمزسمػم ًمٜمٗمًٝم٤م سم٥ًٌم ٟمٗم٘م٦م "ىم٤مل اًمٜمقوي: 

وهمػمه٤م أو مم٤م هق ُمٚمؽ اًمزسمػم وٓ يٙمره اًمّمدىم٦م ُمٜمف سمؾ ريض هب٤م قمغم قم٤مدة هم٤مًم٥م 

)ارضخل مو : اًمٜم٤مس وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من هذه اعم٠ًمًم٦م ىمري٤ٌم ىمقًمف 

٤م يرى سمف اًمزسمػم وشم٘مديره أن ًمؽ ذم اًمروخ ُمراشم٥م ُم٤ٌمطم٦م ُمٕمٜم٤مه مم اشتطعً(

سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض ويمٚمٝم٤م يرو٤مه٤م اًمزسمػم وم٤مومٕمكم أقماله٤م أو يٙمقن ُمٕمٜم٤مه ُم٤م 

وٓ حتيص ؾقحيص اهلل ظؾقؽ ) :اؾمتٓمٕم٧م مم٤م هق ُمٚمؽ ًمؽ وىمقًمف 

                                                           
 (.7123(، وُمًٚمؿ )7343أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 (.7123وُمًٚمؿ )(، 7321أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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( هق ُمـ سم٤مب ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٚمٗمظ سم٤مًمٚمٗمظ ًمٚمتجٜمٞمس يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ويقظل ظؾقؽ

ُمٕمٜم٤مه يٛمٜمٕمؽ يمام ُمٜمٕم٧م وي٘مؽم قمٚمٞمؽ يمام ىمؽمت ويٛمًؽ وُمٙمروا وُمٙمر اهلل و

ومْمٚمف قمٜمؽ يمام أُمًٙمتف وىمٞمؾ ُمٕمٜمك ٓ حتيص أي ٓ شمٕمديف ومتًتٙمثريف ومٞمٙمقن 

"ؾم٤ٌٌم ٟٓم٘مٓم٤مع إٟمٗم٤مىمؽ
(1)

. 

ودل هذا احلدي٨م قمغم أن اًمّمدىم٦م ىمد شمٜمٛمك اعم٤مل، وشمٙمقن ؾم٤ٌٌم إمم اًمؼميم٦م 

 ـ اًمؼميم٦م ـــف، ويٛمٜمٕمف ُمواًمزي٤مدة ومٞمف، وأن ُمـ ؿم  ومل يتّمدق، وم٢من اهلل يقيمك قمٚمٞم

رم ُم٤مًمف واًمٜمامء ومٞمف
(2)

. 

، ىم٤مًم٧م: ىمدُم٧م قمكم أُمل وهل قمـ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر ـ و 2

، رؾمقل اهلل  ؾوشتػتقً، ُمنميم٦م ذم قمٝمد رؾمقل اهلل 

(كعؿ صع أمؽ)ىمٚم٧م: وهل راهم٦ٌم، أوم٠مصؾ أُمل؟ ىم٤مل: 
(3)

. 

، احلدي٨م دل قمغم ُمنموقمٞم٦م ضمقاز صٚم٦م اًم٘مري٥م وًمق يم٤من قمغم همػم ديٜمف

َِا وهذا ُمقاومؼ عم٤م ىمرره اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم: } ْي نَْصاَن اْلِ َوَوض 
يَْم إَِل   َٔاِِلَ ِ ِن اْشُهْر ِل َول

َ
نْيِ أ ٌَ ٍَ َوفَِطاَُلُ ِِف ََع

ْْ ًِا لََعَ َو ْْ ُّ َو ٌُّ
ُ
ُّ أ ِّ ََحَيَْخ يْ َٔاِِلَ ِ ة

ِطُْي  ٍَ ْ ْن تُْْشَِك ِِب  14ال
َ
َداَك لََعَ أ َْ ًٌ َوإِْن َسا ِّ ِؼْي ِ ا ىَيَْس لََم ة ا فَالٌَ ٍَ ُٓ  حُِطْؽ

 ًْ ً  إَِل  َمرِْسُؽُس َُاَب إَِل  ُث
َ
َْ أ ٌَ ْؽُروفًا َواح تِْػ َشيِيَو  ٌَ ْجَيا  ا ِِف اِلُّ ٍَ ُٓ َوَضاِحْت

ئُنَ  ٍَ ًْ َتْؽ ُخ ِْ ا ُن ٍَ ِ ًْ ة َُيُِّئُس
ُ
 [.71-73{]ًم٘مامن:15 فَأ

                                                           
 (.1/773ذح ُمًٚمؿ ) (7)

 (.4/341ذح اسمـ سمٓم٤مل ) (2)

 (.7114(، وُمًٚمؿ )2121أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة ٓ ي١مصمر قمغم  وُمـ هٜم٤م وم٘م٤مقمدة اإلؾمالم اًمٙمٚمٞم٦م أن اخلالف ذم

 اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م ؾمٚم٤ًٌم وٓ يًتٚمزم اًم٘مٓمٞمٕم٦م.

، أن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أيب طمٌٞمش، ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل  قمـ قم٤مئِم٦مـ  4

 إن )٤مل: ــومال أـمٝمر، أوم٠مدع اًمّمالة، وم٘م ىم٤مًم٧م: إين أؾمتح٤مض ٓ

ذفؽ ظرق، وفؽـ دظل افصالة ؿدر إيوم افتل ــً حتقضغ ؾقفو، ثؿ اؽتسع 

(وصع
(1)

. 

وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م طمٌٞمش سم٤مًمرضمقع إمم قم٤مدهت٤م، وذم هذا  أومتك اًمٜمٌل 

اقمت٤ٌمر ًمٚمٕمرف واًمٕم٤مدة ذم شمٓمٌٞمؼ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمتل مل شمْمع هل٤م اًمنميٕم٦م 

 طمدًا، وىمدرًا ُمٕمٞمٜم٤ًم.

  اُمرأة أيب ؾمٗمٞم٤من سمٜم٧م قمت٦ٌم هٜمدُ  وؾم٠مًمتف  ـ  3

ٜمل وم٘م٤مًم٧م: إن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من رضمؾ ؿمحٞم ، وًمٞمس يٕمٓمٞمٜمل ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م ُم٤م يٙمٗمٞم

)خذي مو يؽػقؽ ووفدك : ووًمدي إٓ ُم٤م أظمذت ُمٜمف وهق ٓ يٕمٚمؿ، ىم٤مل

بودعروف(
(2)

. 

 ا:شمْمٛمٜم٧م هذه اًمٗمتقى أُمقرً 

: أن ٟمٗم٘م٦م اًمزوضم٦م همػم ُم٘مدرة، ومل يٙمـ شم٘مديره٤م ُمٕمرووم٤م ذم زُمـ أحدهو

 وٓ اًمّمح٤مسم٦م وٓ اًمت٤مسمٕملم وٓ شم٤مسمٕمٞمٝمؿ. رؾمقل اهلل 

                                                           
 (.421أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (7)

 ؾمٌؼ خترجيف. (2)
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 يمالمه٤م سم٤معمٕمروف.: أن ٟمٗم٘م٦م اًمزوضم٦م ُمـ ضمٜمس ٟمٗم٘م٦م اًمقًمد افثوين

 : اٟمٗمراد إب سمٜمٗم٘م٦م أوٓده.افثوفٌ

: أن اًمزوج أو إب إذا مل يٌذل اًمٜمٗم٘م٦م اًمقاضم٦ٌم قمٚمٞمف ومٚمٚمزوضم٦م افرابع

 وإوٓد أن ي٠مظمذوا ىمدر يمٗم٤ميتٝمؿ سم٤معمٕمروف.

: أن اعمرأة إذا ىمدرت قمغم أظمذ يمٗم٤ميتٝم٤م ُمـ ُم٤مل زوضمٝم٤م مل يٙمـ هل٤م إمم اخلومس

 اًمٗمًخ ؾمٌٞمؾ.

ي٘مدره اهلل ورؾمقًمف ُمـ احل٘مقق اًمقاضم٦ٌم وم٤معمرضمع ومٞمف إمم  : أن ُم٤م ملافسودس

 اًمٕمرف.

: إن ذم اًمِم٤ميمل خلّمٛمف سمام هق ومٞمف طم٤مل اًمِمٙم٤مي٦م ٓ يٙمقن همٞم٦ٌم، ومال افسوبع

 ي٠مصمؿ سمف هق وٓ ؾم٤مُمٕمف سم٢مىمراره قمٚمٞمف.

: أن ُمـ ُمٜمع اًمقاضم٥م قمٚمٞمف، ويم٤من ؾم٥ٌم صمٌقشمف فم٤مهرا ومٚمٛمًتح٘مف أن افثومـ

ا، وأومتك سمف هٜمدً  ومتك سمف اًمٜمٌل ي٠مظمذ سمٞمده إذا ىمدر قمٚمٞمف، يمام أ

أٟمف  اًمْمٞمػ إذا مل ي٘مره ُمـ ٟمزل قمٚمٞمف يمام ذم ؾمٜمـ أيب داود قمٜمف 

ظؾقف و ـون ديـو فقؾي افضقػ حؼ ظذ ـؾ مسؾؿ، ؾنن أصبح بػـوئف حمرومً ): ىم٤مل

إن صوء اؿتضوه وإن صوء ترـف(
(1)

مـ كزل بؼقم ؾعؾقفؿ أن يؼروه، ): وذم ًمٗمظ ،

بفؿ بؿثؾ ؿراه( يؼروه ؾؾف أن يعؼؾنن مل
(2)

وإن يم٤من ؾم٥ٌم احلؼ ظمٗمٞم٤م مل جيز ًمف  ،

                                                           
 (.4111أظمرضمف أسمق داود ) (7)

 (.112أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ) (2)
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إػ مـ ائتؿـؽ، وٓ أد إموكي ): ذم ىمقًمف ذًمؽ، يمام أومتك اًمٜمٌل 

ختـ مـ خوكؽ(
(1)

. 

٤م أن وم٘م٤مًم٧م: إين ٟمذرت إن ردك اهلل ؾم٤معمً  اُمرأةٌ  ـ وؾم٠مًمتف  1

ىم٤مًم٧م:  .(إن ــً كذرت ؾوؾعع، وإٓ ؾال) :أرضب قمغم رأؾمؽ سم٤مًمدف، وم٘م٤مل

سم٧م سم٤مًمدفومي يمٜم٧م ٟمذرت، وم٘مٕمد رؾمقل اهلل  إين
(2)

طمدي٨م  

 صحٞم .

 وفف وجفون:

وشم٠مًمٞمٗم٤م  ًم٘مٚمٌٝم٤م وضمؼماً  : أن يٙمقن أسم٤مح هل٤م اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر اعم٤ٌمح شمٓمٞمٞم٤ٌمً أحدمهو

 .هل٤م ذم زي٤مدة اإليامن وىمقشمف وومرطمٝم٤م سمًالُم٦م رؾمقل اهلل 

دوم : أن يٙمقن هذا اًمٜمذر ىمرسم٦م عم٤م شمْمٛمٜمف ُمـ اًمنور واًمٗمرح سم٘موافثوين

ا قمغم أقمدائف ىمد أفمٝمره اهلل وأفمٝمر ا ُمٜمّمقرً ٤م ُم١ميدً ؾم٤معمً  رؾمقل اهلل 

ديٜمف، وهذا ُمـ أومْمؾ اًم٘مرب، وم٠مُمرت سم٤مًمقوم٤مء سمف
(3)

. 

صٗمقان سمـ اعمٕمٓمؾ اًمًٚمٛمل، وم٘م٤مًم٧م: إٟمف  اُمرأةُ  وؾم٠مًمتف  ـ1

ييسمٜمل إذا صٚمٞم٧م، ويٗمٓمرين إذا صٛم٧م، وٓ يّمكم صالة اًمٗمجر طمتك شمٓمٚمع 

ُمرأشمف، وم٘م٤مل: أُم٤م ىمقهل٤م ييسمٜمل إذا صٚمٞم٧م وم٢مهن٤م شم٘مرأ اًمِمٛمس4 وم٠ًمًمف قمام ىم٤مًم٧م ا

فق ـوكً شقرة واحدة ): سمًقرشملم وىمد هنٞمتٝم٤م قمٜمٝمام، وم٘م٤مل 

                                                           
 (.4143أظمرضمف أسمق داود ) (7)

 (.24177(، وأمحد )4131ي )أظمرضمف اًمؽمُمذ (2)

 (.3/231إقمالم اعمقىمٕملم ) (4)
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وأُم٤م ىمقهل٤م يٗمٓمرين إذا صٛم٧م وم٢مهن٤م شمٜمٓمٚمؼ ومتّمقم وأٟم٤م رضمؾ  ،(فؽػً افـوس

 (،ٓ تصقم امرأة إٓ بنذن زوجفو) :يقُمئذ ؿم٤مب وٓ أصؼم، وم٘م٤مل 

ك شمٓمٚمع اًمِمٛمس وم٢مٟم٤م أهؾ سمٞم٧م ٓ ٟمٙم٤مد أن ٟمًتٞم٘مظ ىم٤مل: وأُم٤م ىمقهل٤م ٓ أصكم طمت

)صؾ إذا اشتقؼظً(ٓمٚمع اًمِمٛمس، وم٘م٤مل: طمتك شم
(1)

. 

 احلديٌ بغ ظدة ؿضويو:

 : قمدم احلٙمؿ قمغم أظمر طمتك يًٛمع ُمٜمف يمام ؾمٛمع ُمـ إول.أوًٓ 

 ُمٜمٝم٩م اًمتخٗمٞمػ ذم ُمقوٕملم: اًمٜمٌل  أيمد: ثوكقوً 

 : طمٞمٜمام أُمر سمتخٗمٞمػ اًم٘مراءة.إول

ام قمذر صٗمقان قمـ اًمت٠مظمر قمـ اًم٘مٞم٤مم إمم صالة اًمٗمجر ُمراقم٤مة : طمٞمٜموافثوين

 ًمٔمروومف وصم٘مؾ ٟمقُمف وقمقائؼ ٓ ٟمٕمٚمٛمٝم٤م.

صمؿ شمريمف اًمتٕمٜمٞمػ ًمف ذم ذًمؽ  (ؾنذا اشتقؼظً ؾصؾ) :ىمقًمف"ي٘مقل اخلٓم٤ميب: 

أُمرقمجٞم٥م ُمـ ًمٓمػ اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٕم٤ٌمده وُمـ ًمٓمػ ٟمٌٞمف وروم٘مف سم٠مُمتف ويِمٌف أن 

واؾمتٞمالء اًمٕم٤مدة ومّم٤مر يم٤مًمٌمء اعمٕمجز  يٙمقن ذًمؽ ُمٜمف قمغم ُمٕمٜمك ُمٚمٙم٦م اًمٓمٌع

قمٜمف ويم٤من ص٤مطمٌف ذم ذًمؽ سمٛمٜمزًم٦م ُمـ يٖمٛمك قمٚمٞمف ومٕمذر ومٞمف ومل ي١مٟم٥م قمٚمٞمف 

وحيتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ إٟمام يم٤من يّمٞمٌف ذم سمٕمض إوىم٤مت دون سمٕمض وذًمؽ إذا 

مل يٙمـ سمحيشمف ُمـ يقىمٔمف ويٌٕمثف ُمـ اعمٜم٤مم ومٞمتامدى سمف اًمٜمقم طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس 

ٜمف ذم قم٤مُم٦م إوىم٤مت وم٢مٟمف ىمد يٌٕمد أن يٌ٘مك اإلٟم٤ًمن قمغم هذا دون أن يٙمقن ذًمؽ ُم

                                                           
 (، 2313أظمرضمف أسمق داود ) (7)
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ذم دائؿ إوىم٤مت وًمٞمس سمحيشمف أطمد ٓ يّمٚم  هذا اًم٘مدر ُمـ ؿم٠مٟمف وٓ يراقمل 

ُمثؾ هذا ُمـ طم٤مًمف وٓ جيقز أن ئمـ سمف آُمتٜم٤مع ُمـ اًمّمالة ذم وىمتٝم٤م ذًمؽ ُمع 

"زوال اًمٕمذر سمقىمقع اًمتٜمٌٞمف واإلي٘م٤مظ ممـ حييه ويِم٤مهده واهلل أقمٚمؿ
(1)

. 

: ذم ىمقًمف: أُم٤م ىمقهل٤م ييسمٜمل إذا صٚمٞم٧م وم٢مهن٤م شم٘مرأ سمًقرشملم وىمد هنٞمتٝم٤م ثوفثوً 

. )فق ـوكً شقرة واحدة فؽػً افـوس(: قمٜمٝمام، وىمقل اًمٜمٌل 

دًمٞمؾ قمغم ُمنموقمٞم٦م إُم٤مُم٦م اعمرأة، وًمق يم٤مٟم٧م شمّمكم ُمٜمٗمردة عم٤م طمًـ ًمقُمٝم٤م قمغم 

 شمٓمقيؾ اًم٘مراءة، وعم٤م أُمره٤م سم٤مًمتخٗمٞمػ ٕضمؾ اًمٜم٤مس.

( ًمٞمس قمغم ٓ تصقم امرأة إٓ بنذن زوجفو: ): أن ىمقًمف رابعوً 

إـمالىمف، وإٟمام يٙمقن ذم احل٤مل اًمتل شمِم٤مسمف طم٤مل صٗمقان طمٞمٜمام يٙمقن اًمزوج حمت٤مضم٤ًم 

ًمزوضمتف ذم اًمٜمٝم٤مر وقمدم صؼمه قمٜمٝم٤م إمم اًمٚمٞمؾ، ومٞمٙمقن هذا ُمراقم٤مة حلؼ اًمزوج، 

وضمتف ذم اًمٜمٝم٤مر وطمٗمٔم٤ًم ًمّمٞم٤مم اًمزوضم٦م ُمـ اإلوم٤ًمد، أُم٤م ًمق يم٤من اًمزوج ٓ حيت٤مج ز

 طم٥ًم اًمٕم٤مدة ومال يِمؽمط إذٟمف ًمّمٞم٤مم اًمتٓمقع ٟٓمتٗم٤مء اًمٕمٚم٦م، واهلل أقمٚمؿ.

قمـ اجل٤مري٦م يٜمٙمحٝم٤م أهٚمٝم٤م،  - -قم٤مئِم٦م  ـ وؾم٠مًمتف  1

: وم٢مهن٤م شمًتحٞمل، - -ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  (كعؿ تستلمر) :أشمًت٠مُمر أم ٓ؟ وم٘م٤مل

(ؾذاك إذهنو إذا هل شؽتً) :وم٘م٤مل 
(2)

. 

 وشم٘مرير اًم٘مٌقل واًمرومض هق طمؼ  اعمرأة اجزوسي  ذم أن ؿم٠من احلدي٨م 

                                                           
 (.2/741ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ ) (7)

 (.7321أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)
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 ظم٤مًمص هل٤م، وٓ جيقز إضم٤ٌمره٤م، وٓ شمزوجيٝم٤م ُمـ همػم رو٤مه٤م أو قمٚمٛمٝم٤م.

وهبذه اًمٗمتقى ٟم٠مظمذ، وأٟمف ٓ سمد ُمـ "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم احلدي٨م: 

إيؿ أحؼ بـػسفو مـ وفقفو، ): اؾمتئامر اًمٌٙمر، وىمد ص  قمٜمف 

(صامهتووافبؽر تستلمر دم كػسفو، وإذهنو 
(1)

و أبقهو دم وافبؽر يستلذهن) :وذم ًمٗمظ 

كػسفو، وإذهنو صامهتو(
(2)

ٓ تـؽح افبؽر ): وذم اًمّمحٞمحلم قمٜمف  

ؿوفقا: وـقػ إذهنو؟ ؿول أن تسؽً(حتك تستلذن 
(3)

. 

ضم٤مري٦م سمٙمر، وم٘م٤مًم٧م: إن أسم٤مه٤م زوضمٝم٤م وهل يم٤مره٦م،  وؾم٠مًمتف 

(4)ومخػمه٤م اًمٜمٌل 
إٟمٙم٤مطمٝم٤م وم٘مد أُمر سم٤مؾمتئذان اًمٌٙمر، وهنك قمـ  

، ومٙمٞمػ سم٤مًمٕمدول قمـ ُمـ ٟمٙمح٧م، ومل شُمًت٠مَذن سمدون إذهن٤م، وظمػم 

يمٞمػ  ؟فو مـ وفقفو(إيؿ أحؼ بـػس): ذًمؽ يمٚمف وخم٤مًمٗمتف سمٛمجرد ُمٗمٝمقم ىمقًمف

وُمٜمٓمقىمف سي  ذم أن هذا اعمٗمٝمقم اًمذي ومٝمٛمف ُمـ ىم٤مل شمٜمٙم  سمٖمػم اظمتٞم٤مره٤م همػم 

ذا اطمؽماز ُمٜمف سمؾ ه )وافبؽر تستلذن دم كػسفو(: ىم٤مل قم٘مٞمٌف فُمراد؟ وم٢مٟم

  ُمـ محؾ يمالُمف قمغم ذًمؽ اعمٗمٝمقم يمام هق اعمٕمت٤مد ذم ظمٓم٤مسمف... 

                                                           
 (.7327أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 (.7327أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)

 (.7373(، وُمًٚمؿ )1312أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)

ن أيب زوضمٜمل اسمـ أظمٞمف ًمػمومع يب ظمًٞمًتف وأٟم٤م يم٤مره٦م، قمـ قم٤مئِم٦م: أن ومت٤مة دظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م: إ (3)

وم٠مظمؼمشمف، وم٠مرؾمؾ إمم  ، ومج٤مء رؾمقل اهلل ىم٤مًم٧م: اضمٚمز طمتك ي٠ميت اًمٜمٌل 

أسمٞمٝم٤م ومدقم٤مه، ومجٕمؾ إُمر إًمٞمٝم٤م، وم٘م٤مًم٧م: ىمد أضمزت ُم٤م صٜمع أيب، وًمٙمـ أردت أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤ًمء أن 

 (.4213ًمٞمس إمم أسم٤مء ُمـ إُمر رء. أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل )
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سقا ظذ افؼبقر، ٓ جتؾ): عمـ شم٠مُمٚمف، يم٘مقًمف وهذا يمثػم ذم يمالُمف 

وٓ تصؾقا إفقفو(
(1)

ؿ اًمتٕمٔمٞمؿ وم٢من هنٞمف قمـ اجلٚمقس قمٚمٞمٝم٤م عم٤م يم٤من رسمام يقه 

أُمره سم٤مؾمتئذان اًمٌٙمر وهنٞمف واعم٘مّمقد أن  )وٓ تصؾقا إفقفو(اعمحذور رومٕمف سم٘مقًمف: 

قمـ ٟمٙم٤مطمٝم٤م سمدون إذهن٤م وختٞمػمه٤م طمٞم٨م مل شمًت٠مذن ٓ ُمٕم٤مرض ًمف4 ومٞمتٕملم اًم٘مقل 

"سمف، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ
(2)

. 

: أشمّمكم ، أهن٤م ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل  ـ وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م71

إذا ـون افدرع شوبغو يغطل طفقر )ىم٤مل:  رع ومخ٤مر ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م إزار؟اعمرأة ذم د

(ؿدمقفو
(3)

. 

 اُمرأة ُمـ سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ ىم٤مًم٧م: ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل  ـ وقمـ 77

، )ؾبعدهو ضريؼ أكظػ مـفو؟(وم٘مٚم٧م: إن سمٞمٜمل وسملم اعمًجد ـمري٘م٤م ىمذرة، ىم٤مل: 

(ؾفذه هبذه)ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: 
(4)

. 

اؾمتدل هبذا احلدي٨م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم وضمقب شمٖمٓمٞم٦م اعمرأة ًم٘مدُمٞمٝم٤م أصمٜم٤مء 

 اًمّمالة.

رأي إطمٜم٤مف واظمتٞم٤مر اسمـ ًمذي يٌدو أن اًم٘مقل سمٕمدم اًمقضمقب وهق وا

 شمٞمٛمٞم٦م هق إومم، وذًمؽ ٕن رواي٦م أم ؾمٚمٛم٦م اعمت٘مدُم٦م ُمقىمقوم٦م، ووٕمٗمٝم٤م قمٚمامء 

                                                           
 (.312أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (7)

 (.3/211إقمالم اعمقىمٕملم ) (2)

 (.131أظمرضمف أسمق داود )( 4)

 (.144أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ) (3)
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 احلدي٨م.

وأُم٤م اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمـ اُمرأة ُمـ سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ ومٝمل ظم٤مص٦م سم٤محل٤مل اًمتل 

شمذه٥م ومٞمٝم٤م اعمرأة إمم اعمًجد وومٞمف رضم٤مل، واًمتًؽم ُمٓمٚمقب ٕضمؾ ذًمؽ ٓ ٕضمؾ 

 ذات اًمّمالة.

: ٌلم ذًمؽ إُمر طمدي٨م اسمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وي

، وم٘م٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م: ومٙمٞمػ )مـ جر ثقبف خقالء مل يـظر اهلل إفقف يقم افؼقومي(

، وم٘م٤مًم٧م: إذا شمٜمٙمِمػ أىمداُمٝمـ، )يرخغ صزا(يّمٜمٕمـ اًمٜم٤ًمء سمذيقهلـ؟ ىم٤مل: 

)ؾرخقـف ذراظو، ٓ يزدن ظؾقف(ىم٤مل: 
(1)

، هذا طمدي٨م طمًـ صحٞم . ومدل 

غم وضمقب شمٖمٓمٞم٦م اًم٘مدم قمٜمد اخلروج وُمٔمٜم٦م آضمتامع سم٤مًمرضم٤مل، وهق احلدي٨م قم

ُمٜم٤مؾم٥م ًمٓمري٘م٦م اًمِم٤مرع وُمٜمٝمجف ذم إُمر سم٤محلِمٛم٦م أيمثر وقمدم إسمداء اًمزيٜم٦م قمٜمد 

 اًمرضم٤مل.

قمـ  ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل  : إن أؾمامءىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ـ 72

)تلخذ إحداــ شدرهتو وموءهو، ؾتطفر ؾتحسـ افطفقر، همًؾ اعمحٞمض، ىم٤مل: 

وم٘م٤مًم٧م أؾمامء: ويمٞمػ أشمٓمٝمر هب٤م؟ وم٘م٤مل:  صي ممسؽي، ؾتتطفر هبو(.ثؿ تلخذ ؾر

. وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م يم٠مهن٤م ختٗمل ذًمؽ: شمتٌٕمل أصمر اًمدم)شبحون اهلل، تطفري هبو(
(2)

. 

 اصتؿؾ احلديٌ افـبقي ظذ مجؾي مـ إحؽوم:

                                                           
 (.7147أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (7)

 (.473أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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اؾمتح٤ٌمب اًمتٓمٞم٥م ًمٚمٛمٖمتًٚم٦م ُمـ احلٞمض واًمٜمٗم٤مس قمغم مجٞمع اعمقاوع ومٞمف 

٤م ىم٤مل اعمح٤مزم: ٕٟمف أهع إمم اًمٕمٚمقق وأدومع ًمٚمرائح٦م اًمتل أص٤مهب٤م اًمدم ُمـ سمده

اًمٙمرهي٦م، واظمتٚمػ ذم وىم٧م اؾمتٕمامهل٤م ًمذًمؽ: وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: سمٕمد اًمٖمًؾ، وىم٤مل 

 آظمروٟمف ىمٌٚمف. 

 قمغم ُمـ ؾم٠مل قمـ أُمر ديٜمف.  قمٞم٥موومٞمف: أٟمف ٓ 

وومٞمف: اؾمتح٤ٌمب شمٓمٞمٞم٥م ومرج اعمرأة ي٠مظمذ ىمٓمٕم٦م ُمـ صقف وٟمحقه٤م، ودمٕمؾ 

 دظمٚمٝم٤م ذم ومرضمٝم٤م سمٕمد اًمٖمًؾ، واًمٜمٗم٤ًمء ُمثٚمٝم٤م. قمٚمٞمٝم٤م ُمًٙم٤م أو ٟمحقه وشم

 وومٞمف: اًمتًٌٞم  قمٜمد اًمتٕمج٥م. 

 وومٞمف: اؾمتح٤ٌمب اًمٙمٜم٤مي٤مت سمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمقرات. 

ؾم١مال اعمرأة اًمٕم٤ممل قمـ أطمقاهل٤م اًمتل حتتِمؿ ُمٜمٝم٤م وهلذا ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ذم وومٞمف: 

  .أن يتٗم٘مٝمـ ذم اًمديـ( احلٞم٤مءٟم٤ًمء إٟمّم٤مر: )مل يٛمٜمٕمٝمـ 

 ًمتٕمريض واإلؿم٤مرة ذم إُمقر اعمًتٝمجٜم٦م. وومٞمف آيمتٗم٤مء سم٤م

وومٞمف: شمٙمرير اجلقاب إلومٝم٤مم اًم٤ًمئؾ. وومٞمف: شمٗمًػم يمالم اًمٕم٤ممل سمحيشمف عمـ 

 ظمٗمل قمٚمٞمف إذا قمرف أن ذًمؽ يٕمجٌف. 

وومٞمف: أن اًم٤ًمئؾ إذا مل يٗمٝمؿ ومٝمٛمف سمٕمض ُمـ ذم جمٚمس اًمٕم٤ممل واًمٕم٤ممل يًٛمع، 

 أظمؼمين. وأن ذًمؽ ؾمامع ُمـ اًمٕم٤ممل جيقز أن ي٘مقل ومٞمف: طمدصمٜمل و

 وومٞمف: إظمذ قمـ اعمٗمْمقل ُمع وضمقد اًمٗم٤موؾ وطميشمف. 

 وومٞمف: صح٦م اًمٕمرض قمغم اعمحدث إذا أىمره، وًمق مل ي٘مؾ قم٘مٞمٌف ٟمٕمؿ. وومٞمف: أٟمف 
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 ٓ يِمؽمط ومٝمؿ اًم٤ًمُمع جلٛمٞمع ُم٤م يًٛمٕمف. 

 ذر عمـ ٓ يٗمٝمؿ. ٕمُ وومٞمف: اًمرومؼ سم٤معمتٕمٚمؿ وإىم٤مُم٦م اًم

 ومٞمف: أن اعمرء ُمٓمٚمقب سمًؽم قمٞمقسمف.و

قمغم طمًـ ظمٚم٘مف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وومٞمف: دًٓم٦م
(1)

. 

قم٤مئِم٦م قمغم  وومٞمف ضمقاز إومت٤مء اعمرأة ًمٖمػمه٤م، طمٞم٨م أىمر اًمٜمٌل 

 شمقوٞمحٝم٤م ٕؾمامء ُم٤م اؾمتِمٙمٚمتف واطمت٤مضم٧م إمم ُمزيد ُمـ اًمٌٞم٤من.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.4/221قمٛمدة اًم٘م٤مري ) (7)
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 اخلامتة 

 

 ذم هن٤مي٦م هذه اًمدراؾم٦م أود أن أؾمجؾ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م ذم هذه اًمٙمٚمامت:

ـ إن اًمٗمتقى ُمـ أهؿ ُم٤م جي٥م آقمتٜم٤مء سمف شم٠مصٞماًل وشم٘مٕمٞمدًا، وشمٓمٌٞم٘م٤ًم  7

ومم٤مرؾم٦م عم٤م هل٤م ُمـ آصم٤مر قمٔمٞمٛم٦م ذم حت٘مٞمؼ ُم٘مت٣م اًمتديـ، وإفمٝم٤مر حم٤مؾمـ اإلؾمالم 

ذم طمًـ اًمتٜمزيؾ واإلي٘م٤مع قمغم اًمٜمقازل واحلقادث واعمًتجدات، وإن آظمتالل 

ًمتنميع، ويِمؼ قمغم اعمًٚمٛملم، أو ذم وم٘مف اًمٗمتقى ومٝماًم وشمٜمزياًل، ُمـ ؿم٠مٟمف أن يِمقه ا

 يٗمًد قمٚمٞمٝمؿ اًمتديـ.

ـ وٕمهٞم٦م اًمٗمتقى يم٤مٟم٧م قمٜم٤مي٦م ؾمٚمػ إُم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم  2

عمجتٝمديـ هب٤م سم٤محل٤مل اًمتل ضمٕمٚمتٝمؿ يتٝمٞمٌقن اإلىمدام قمٚمٞمٝم٤م، وآىمتّم٤مد وإئٛم٦م ا

واًمتحري ذم مم٤مرؾمتٝم٤م، طمتك أهنؿ يم٤مٟمقا يتداومٕمقهن٤م، وٓ يِمٕمرون سم٤محلرج ذم 

 قمدم قمٚمٛمٝمؿ أن ي٘مقًمقا: ٓ أدري..! طم٤مل

ـ إن دراؾم٦م ُمٜم٤مه٩م اإلومت٤مء أُمر ُمٝمؿ عمٕمروم٦م إؾمس اًمتل ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م  4

 اعمجتٝمدون، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ أصقهلؿ وىمقاقمدهؿ ذم اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ.

ذم اإلومت٤مء هق إومم ذم دراؾمتف  ـ إن دراؾم٦م ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل  3

ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م يمقٟمف اعمنمع  واًمتٕمرف قمٚمٞمف ُمـ ظمالل ُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف ُمـ اًمٗمت٤موى

 سمام يمٚمٗمف اهلل شمٕم٤ممم، وٕٟمف اًم٘مدوة اًمقاضم٥م آشم٤ٌمع، ويمقٟمف ُمٜمٝمجف هق اعمٕمٞم٤مر اًمذي 

 شمقزن سمف ؾم٤مئر اعمٜم٤مه٩م، وهق اعمٜمٝم٩م اًمٙم٤مُمؾ اًمذي ٓ ٟم٘مص ومٞمف وٓ قمقج.
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ىم٤مـمٕم٦م ذم وضمقب اًمتًٚمٞمؿ هل٤م، وقمدم  ـ ومت٤موى اًمٜمٌل  1

جيتٝمد اعمجتٝمد ذم حت٘مٞمؼ ُمٜم٤مـمٝم٤م، ووم٘مف شمٜمزيٚمٝم٤م  ُمراضمٕمتٝم٤م أو اًمتٕم٘مٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م، وإٟمام

 قء روطمٝم٤م وُم٘م٤مصده٤م.ــــقمغم و

اًمتٙم٤مُمؾ، واًمتقازن واإلطم٤مـم٦م،  ـ ًم٘مد دمغم ذم ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل  1

واًمقؾمٓمٞم٦م، وآقمتدال، واًمتٞمًػم ورومع احلرج، ودمغم اعمٜمٝم٩م اًمؽمسمقي اًمذي يتٖمٞم٤م 

، ومٙم٤مٟم٧م ومت٤مواه رمح٦م ُمـ اإلومت٤مء حت٘مٞمؼ ُمراد اهلل شمٕم٤ممم، وُمراقم٤مة فمروف اخلٚمؼ

وقمدل، وُمّم٤مًم ، وداوء ٟم٤مضمع، شمٜمٗمع وٓ شمي، وشمّمٚم  وٓ شمٗمًد، ومٞمٝم٤م اخلػم 

 يمٚمف.

عمختٚمػ جم٤مٓت احلٞم٤مة، وؿمٛمقهل٤م  ـ اؾمتٞمٕم٤مب ومت٤موى اًمٜمٌل  1

 عمختٚمػ ـمٌ٘م٤مت اعمجتٛمع، واطمتٞم٤مضم٤مت اًمٜم٤مس.

وأويص اًم٤ٌمطمثلم ذم ظم٤ممت٦م هذ اًمٌح٨م سم٤معمزيد ُمـ اًمدراؾم٦م ًمٚمٛمقوقع 

وؾمػمشمف ًمٚمتٕمرف قمغم ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل  ٦م اًمٜمٌل وىمراءة ؾمٜم

  ذم اإلومت٤مء أيمثر، ويمذًمؽ دراؾم٦م ىمقاقمد سمٕمٞمٜمٝم٤م قمغم وقء ُم٤م ورد

 ُمـ ومت٤موى شم١ميمد اًم٘م٤مقمدة اعمراد دراؾمتٝم٤م. قمـ اًمٜمٌل 

 

 وآخر دظقاكو أن احلؿد هلل رب افعودغ
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 ؾفرس ادصودر وادراجع 

 
: د. ُمّمٓمٗمك فػؼفوءأثر آختالف دم افؼقاظد إصقفقي دم اختالف ا (7

 .م2111 -هـ7327: 2ط سمػموت، –ؾمٕمٞمد اخلـ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

د. اًمًٞمد ص٤مًم  قمقض، دار اًمٙمت٤مب : أثر افعرف دم افتؼيع اإلشالمل (2

 .اًم٘م٤مهرة –اجل٤مُمٕمل 

اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م  إحؽوم اإلحؽوم ذح ظؿدة إحؽوم: (4

 اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م.

: ٕيب اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ اًم٤ٌمضمل، إحؽوم افػصقل دم أحؽوم إصقل (4

: 2ط سمػموت، –حت٘مٞمؼ: قمٌد اعمجٞمد شمريمل، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل 

 .م7331 - هـ7371

 –: ًمٚم٘مراذم، دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م اإلحؽوم دم متققز افػتووى ظـ إحؽوم (1

 .م7331 - هـ7371: 2ط سمػموت،

اًمديـ إًم٤ٌمين،  حمٛمد ٟم٤مس :إرواء افغؾقؾ دم ختريٍ أحوديٌ مـور افسبقؾ (1

 هـ 7311: 2ط سمػموت، –إذاف: زهـػم اًمِم٤مويش، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 

 .م7321 -
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سمـ قمٌد اًمؼم، حت٘مٞمؼ: ؾم٤ممل حمٛمد قمٓم٤م وحمٛمد قمكم ا: ٕيب قمٛمر آشتذـور (1

 .م2111 - هـ7327: 7ط سمػموت، –ُمٕمقض، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ـ سمـ إسمراهـٞمؿ سمـ : زيـ اًمديإصبوه وافـظوئر ظذ مذهى أيب حـقػي افـعامن (2

حمٛمد، اعمٕمروف سم٤مسمـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ زيمري٤م قمٛمػمات، دار 

 م.7333 -هـ 7373: 7اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ط

: ًمإلُم٤مم ضمالل اًمديـ قمٌد إصبوه وافـظوئر دم ؿقاظد وؾروع افشوؾعقي (3

اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ : حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر، طم٤مومظ قم٤مؿمقر 

 - هـ7323: 2ط ُمٍم، –اًمًالم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع طم٤مومظ، دار 

 .م2113

 ُمٍم، –: ًمألؾمت٤مذ قمكم طم٥ًم اهلل، دار اعمٕم٤مرف أصقل افتؼيع اإلشالمل (71

 .م7317 - هـ7437: 3ط

: حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز، أصقل افرسخز (11

 .سمػموت –دار اعمٕمروم٦م 

: 7ط دُمِمؼ –ًمزطمٞمكم، دار اًمٗمٙمر : ًمٚمديمتقر وه٦ٌم اأصقل افػؼف اإلشالمل (72

 .م7321 - هـ7311

فـؾ ف (74 ِؼقف ج  ُع افػ  س  : قمٞم٤مض سمـ ٟم٤مُمل سمـ قمقض أُصقُل افػؼف افذي ٓ ي 

: 7اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ط -اًمًٚمٛمل، دار اًمتدُمري٦م، اًمري٤مض 

 م.2111 -هـ 7321
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: حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد إظالم ادقؿعغ ظـ رب افعودغ (73

ديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًمًالم إسمراهـٞمؿ، دار ؿمٛمس اًم

 .م7337 - هـ7377: 7ط يػموت، –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

: ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد إؽوثي افؾفػون مـ مصوئد افشقطون (71

 .م7311 - هـ 7431: 4ط سمػموت، –اًمٗم٘مل، دار اعمٕمروم٦م 

ـ  سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سم: ٕيب قمٌد اهللافبحر ادحقط دم أصقل افػؼف (71

 م .7333 -هـ 7373: 7هب٤مدر اًمزريمٌم ، دار اًمٙمتٌل، ط

: قمالء اًمديـ، أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد سمـ بدائع افصـوئع دم ترتقى افؼائع (71

 م.7321 -هـ 7311:  2أمحد اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ط

ٕيب دستخرجي: وافؼح وافتقجقف وافتعؾقؾ دسوئؾ اافبقون وافتحصقؾ  (72

هـ(، حت٘مٞمؼ: د حمٛمد 121اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل )اعمتقرم: 

 هـ 7312: 2ط ًمٌٜم٤من، –طمجل وآظمرون، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت 

 .م7322 -

ًمإلُم٤مم احل٤مومظ أيب اًمٕمال حمٛمد قمٌد  حتػي إحقذي بؼح جومع افسمذي: (73

 –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت اًمرمحـ اسمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اعم٤ٌمر يمٗمقري ، ط : 

 .ًمٌٜم٤من

ٕيب اًمٗمْمؾ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك ترتقى اددارك وتؼريى ادسوفؽ:  (22

 .7اعمحٛمدي٦م، اعمٖمرب، ط -اًمٞمحّمٌل، ُمٓمٌٕم٦م ومْم٤مًم٦م 
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 –ٞم٦م : ًمٚمنميػ قمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمافتعريػوت (27

 م. 7324 - هـ7314: 7ط سمػموت،

حت٘مٞمؼ: ، داء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم: ٕيب اًمٗمتػسر افؼرآن افعظقؿ (22

 -هـ 7321: 2ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م، دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ط

 م.7333

: قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًـ سمـ قمكم افتؿفقد دم ختريٍ افػروع ظذ إصقل (23

: 7ط سمػموت، –اإلؾمٜمقي، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد طمًـ هٞمتق، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

 .هـ7311

سمـ حمٛمقد اًمٌخ٤مري اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه  : حمٛمد أُملمتقسر افتحرير (24

 .سمػموت –احلٜمٗمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر 

: حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، حت٘مٞمؼ: جومع افبقون ظـ تلويؾ آي افؼرآن (25

جر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم هلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، دار هاًمديمتقر قمٌد ا

 م.2117 -هـ 7322: 7واًمتقزيع واإلقمالن، ط

: ًمإلُم٤مم ذح مخسغ حديثًو مـ جقامع افؽؾؿ دم جومع افعؾقم واحلؽؿ (26

احل٤مومظ اسمـ رضم٥م اًمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، إسمراهـٞمؿ سم٤مضمس، 

 . م2113 - هـ7323: 71ط سمػموت، –ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

: ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل، اجلومع ٕحؽوم افؼرآن (21

  اًم٘م٤مهرة، –ر اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، دا
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 .م7313 - هـ7423: 2ط

 –د. قمٌد اًمرىمٞم٥م ص٤مًم  اًمِم٤مُمل  احلؽؿ افؼظل بغ افـظريي وافتطبقؼ: (22

 .م2171 - هـ7341: 7ط اًمري٤مض، – واًمدراؾم٤مت ًمٚمٌحقث ٟمامء ُمريمز

أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم دٓئؾ افـبقة ومعرؾي أحقال صوحى افؼيعي:  (23

 .هـ7311: 7ط سمػموت، – اًمٌٞمٝم٘مل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

: إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ حمٛمد، افديبوج ادذهى دم معرؾي أظقون ظؾامء ادذهى (41

 .سمػموت –اسمـ ومرطمقن، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

: ٕيب قمٌد اًمرمحـ شؾسؾي إحوديٌ افصحقحي ورء مـ ؾؼففو وؾقائدهو (47

: ٤7مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض ، طحمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين ُمٙمت٦ٌم اعمٕم

 م.7331 -هـ  7371

أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد  شــ ابـ موجي: (42

 ومٞمّمؾ قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل. -قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م 

: أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق سمـ سمِمػم سمـ ؿمداد شــ أيب داود (44

ت٤مين، حت٘مٞمؼ: حمٛم ًْ َ ضم د حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد، سمـ قمٛمرو إزدي اًمسِّ

 .سمػموت –اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، صٞمدا 

: حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: أمحد حمٛمد شــ افسمذي (43

 م.7311 -هـ  7431: 2ُمٍم، ط -ؿم٤ميمر، ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل 

: أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اخلراؾم٤مين، اًمٜم٤ًمئل ، افســ افصغرى فؾـسوئل (41
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: 2ط طمٚم٥م، –اًمٗمت٤مح أسمق همدة، ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  حت٘مٞمؼ: قمٌد

 .م7321 - هـ7311

أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمٌٞمٝم٘مل حت٘مٞمؼ : حمٛمد  افســ افؽزى: (41

 - هـ7323: 4ط ًمٌٜم٤من، –قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

2114. 

قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد حمٛمد سمـ أمحد سمـ  شر أظالم افـبالء: (41

 م.7321 -هـ 7311: 4اًمذهـٌل، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط

قمٌد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم مج٤مل اًمديـ، اًمٜم٤مذ: ذيم٦م  افسرة افـبقيي ٓبـ هشوم: (42

 -هـ 7411: 2ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم، ط

 م.7311

اهـٞمؿ، : حت٘مٞمؼ: أسمق متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمرذح ابـ بطول ظذ صحقح افبخوري (43

 م.2114 -هـ 7324: 2اًمًٕمقدي٦م، اًمري٤مض، ط -ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 

ٕيب حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي اًمِم٤مومٕمل،  حت٘مٞمؼ: ذح افسـي:  (31

 دُمِمؼ،  -حمٛمد زهػم اًمِم٤مويش، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل -ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط

 .م7324 -هـ 7314 2سمػموت، ط

اث اًمٕمريب دار إطمٞم٤مء اًمؽم ،حمٞمل اًمديـ ذف اًمٜمقويذح صحقح مسؾؿ:  (41

 .هـ7432: 2ط سمػموت، –

 : ٟمجؿ اًمديـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي سمـ اًمٙمريؿ ذح خمتك افروضي (32
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: 7اًمٓمقذم، حت٘مٞمؼ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط

 م.7321 -هـ 7311

أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم ، أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل، حت٘مٞمؼ:  صعى اإليامن فؾبقفؼل: (34

٦ٌم اًمرؿمد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع قمٌد احلٛمٞمد طم٤مُمد، ُمٙمت اًمديمتقر قمٌد اًمٕمكم

 م.2114 -هـ  7324: 7، طسم٤مًمري٤مض

قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض اًمٞمحّمٌل  افشػو بتعريػ حؼقق ادصطػك: (44

 .هـ 7311: 2ط قمامن، –اًمًٌتل، أسمق اًمٗمْمؾ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٞمح٤مء 

 : إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري اًمٗم٤مرايب،افصحوح توج افؾغي وصحوح افعربقي (31

: 3ط سمػموت، –حت٘مٞمؼ: أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم 

 .م7321 -  هـ7311

: حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد صحقح ابـ حبون صحقح بستقى ابـ بؾبون (31

ًٌُتل حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  : 2ط سمػموت، –اًم

 .م7334 - هـ7373

٦م همراس ًمٚمٜمنم حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ، إًم٤ٌمين، ُم١مؾمً: صحقح أيب داود (31

 م.2112 -هـ  7324: 7واًمتقزيع، اًمٙمقي٧م، ط

، حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم سمـ اًمٌخ٤مري: حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ صحقح افبخوري (32

: 7ٟم٤مس اًمٜم٤مس، شمٕمٚمٞمؼ: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م، دار ـمقق اًمٜمج٤مة، ط

7322. 
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 –: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف صحقح افسؽقى وافسهقى (33

 .اخل٤مُم٦ًم اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مض،

حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اعمٙمت٥م  افصغر وزيوداتف: صحقح اجلومع (11

 .سمػموت –اإلؾمالُمل 

 –، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب : حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىملصحقح مسؾؿ (17

 .سمػموت

شم٘مل اًمديـ سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل  افطبؼوت افسـقي دم تراجؿ احلـػقي: (12

 اًمداري اًمٖمزي احلٜمٗمل.

: حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمدر ؼوري ذح صحقح افبخوريظؿدة اف (14

 . سمػموت –اًمديـ اًمٕمٞمٜمل احلٜمٗمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

ٚمًٞمد :  ًمؽؿز ظققن افبصوئر ذح ـتوب إصبوهـ وافـظوئر ٓبـ كجقؿ (13

: 7ط سمػموت، –، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م أمحد سمـ حمٛمد احلٜمٗمل احلٛمقي

 .م7321 - هـ7311

ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ وشم٘مديؿ حمٛمد  :افػتووى افؽزى (11

 سمػموت –قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م وُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 .م7321 - هـ 7312: 7ط

: أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري (11

 هـ.7413سمػموت،  -اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل، دار اعمٕمروم٦م 



  

 237 

ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤مء  سمـ رضم٥م اًمٌٖمدادي،ا: صحقح افبخوريؾتح افبوري ذح  (11

 م.7331 -هـ  7371: 7اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ط -إصمري٦م 

 .سمػموت –: ًمإلُم٤مم اًم٘مراذم ، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م افػروق (12

: حمٛمد سمـ احلًـ احلجقي افػؽر افسومل دم توريخ افػؼف اإلشالمل (13

 سمػموت –ٚمٛمٞم٦م اًمثٕم٤مًمٌل اًمٗم٤مد، قمٜم٤مي٦م أيٛمـ ص٤مًم  ؿمٕم٤ٌمن ، دار اًمٙمت٥م اًمٕم

 . م7331 - هـ7371: 7ط

زيـ اًمديـ حمٛمد سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ  ؾقض افؼدير ذح اجلومع افصغر: (11

 ُمٍم، –قمكم سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ اعمٜم٤موي اًم٘م٤مهري، اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى 

 .هـ7411: 7ط

: جمد اًمديـ أسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مدى، افؼومقس ادحقط (17

: 2ط ًمٌٜم٤من، –٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت حت٘مٞمؼ: ُمٙمت٥م حت

 .م2111 - هـ 7321

: ٕيب حمٛمد قمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد ؿقاظد إحؽوم دم مصوفح إكوم (12

اًمًالم اًمًٚمٛمل اًمدُمِم٘مل، راضمٕمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد، 

 .م7337 - هـ 7373: ط اًم٘م٤مهرة، –ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م 

: د. صقفقي ظـد اإلموم موفؽ مـ خالل ـتوب اددوكي افؽزىافؼقاظد إ (14

-هـ 7343: 7، طإردن –قمٌد اًمرىمٞم٥م ص٤مًم  اًمِم٤مُمل، دار اًمٜمقر اعمٌلم 

 .م2172
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: د. ُمّمٓمٗمك سمـ يمراُم٦م اهلل خمدوم، دم افؼيعي اإلشالمقيؿقاظد افقشوئؾ  (13

: 7ط اًمري٤مض، – اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م –دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 

 .م7333 - هـ7321

اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ اًمٗمراهٞمدي اًمٌٍمي،  ـتوب افعغ: (11

 حت٘مٞمؼ: د ُمٝمدي اعمخزوُمل، د إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل، دار وُمٙمت٦ٌم اهلالل.

: ٕيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، حت٘مٞمؼ: يمامل افؽتوب ادصـػ دم إحوديٌ وأثور (11

 .هـ 7313:  7ط ، اًمري٤مض –يقؾمػ احلقت، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد 

 –: حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر، دار ص٤مدر فسون افعرب (11

 .هـ7373: 4ط سمػموت،

ًمإلُم٤مم حمٛمد أيب زهرة، دار اًمٗمٙمر  (:وؾؼفف آراؤه –موفؽ )حقوتف وظكه  (12

 .ُمٍم –اًمٕمريب 

ُمٜم٤مع سمـ ظمٚمٞمؾ اًم٘مٓم٤من، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم  مبوحٌ دم ظؾقم افؼرآن: (13

 م2111 -هـ7327: 4واًمتقزيع، ط

: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، اًمٜم٤مذ: جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م جمؿقع افػتووى (11

 م.7331 -هـ7371اًمنميػ، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ط:  اعمّمحػ

: )ٟمنم اًمٕمرف ذم سمٜم٤مء سمٕمض إطمٙم٤مم قمغم جمؿقظي رشوئؾ ابـ ظوبديـ (17

 .اًمٕمرف(

 : حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل اًمرازي، حت٘مٞمؼ: خمتور افصحوح (12
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 م.7333 -هـ7321: 1ط سمػموت، –اعمٙمت٦ٌم  ،ؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمديق

 –: اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمزرىم٤مء، دار اًم٘مٚمؿ اددخؾ افػؼفل افعوم (14

 . م2113 - هـ7321: 2ط دُمِمؼ،

: ًمٚمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م ًمٓمالب يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م مذـرة افؼقاظد افػؼفقي (13

 .ٌد اًمٚمٓمٞمػًمٚمديمتقر قمٌد اًمرمحـ اًمٕماإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة 

: قمكم سمـ حمٛمد، ٟمقر اًمديـ اعمال مرؿوة ادػوتقح ذح مشؽوة ادصوبقح (11

 . م2112 - هـ7322: 7ًمٌٜم٤من،ط –اهلـروي اًم٘م٤مري، دار اًمٗمٙمر، سمػموت 

ٕيب يٕمغم أمحد سمـ قمكم اعمقصكم، اعمح٘مؼ: طمًلم ؾمٚمٞمؿ مسـد أيب يعذ:  (11

 م.7323 –هـ 7313: 7، طدُمِمؼ –أؾمد، دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث 

: ٕيب قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞم٤ٌمين، سـداد (11

 م .2117 -هـ 7327: 7رٟم١موط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، طحت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إ

ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ادسـد:  (12

 .هـ7311: اًمٜمنم قم٤مم ًمٌٜم٤من، –سمػموت 

 –: ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمقه٤مب ظمالف قفمصودر افتؼيع اإلشالمل ؾقام ٓ كص ؾ (13

 .م7334-هـ7373: 1 ط اًمٙمقي٧م دوًم٦م اًم٘مٚمؿ، دار

أسمق سمٙمر قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع احلٛمػمي اًمٞمامين اًمّمٜمٕم٤مين،  ادصـػ: (82

: 2ط سمػموت، –حت٘مٞمؼ: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 

 .هـ7314
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ـ قمٌده ُمّمٓمٗمك سمـ ؾمٕمد سممطوفى أويل افـفك دم ذح ؽويي ادـتفك:  (27

هـ 7371: 2هـ(، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ط7234اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم )اعمتقرم: 

 م.7333 -

ٕيب ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد سمـ معومل افســ، وهق ذح شــ أيب داود:  (22

 - هـ7417: 7ط طمٚم٥م، –إسمراهٞمؿ اعمٕمروف سم٤مخلٓم٤ميب، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

  .م7342

، حت٘مٞمؼ: محدي سمـ قمٌد ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٓمؼماين :ادعجؿ افؽبر (24

 .2ط اًم٘م٤مهرة، –اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

: قمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م، دار معجؿ ادمفػغ تراجؿ مصـػل افؽتى افعربقي (23

 .سمػموت –إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

: أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م اًم٘مزويٜمل اًمرازي، حت٘مٞمؼ: معجؿ مؼويقس افؾغي (21

 م. 7313 -هـ 7433قم٤مم اًمٜمنم: قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون، دار اًمٗمٙمر، 

أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل، حت٘مٞمؼ: معرؾي افســ وأثور:  (21

 -هـ 7372: 7ط (سمػموت–قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، دار ىمتٞم٦ٌم )دُمِمؼ 

 .م7337

 .ُمٜمِمقر همػم سمح٨م –: ؾمٕمد اًمديـ اًمٕمثامين مػفـقم ؾؼف ادآٓت وأهـؿقتف (21

 إردن، –: اسمـ قم٤مؿمقر، دار اًمٜمٗم٤مئس رمؼوصد افؼيعي اإلشالمقي فؾطوه (22

 .م2117 - هـ7327: 2ط
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: ًمٚمديمتقر حمٛمد ومتحل ادـوهٍ إصقفقي فالجتفود بوفرأي ظـد إصقفقغ (23

 م.7331هـ،  7372: 4اًمدريٜمل، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط

ًمٚمِم٤مـمٌل، حت٘مٞمؼ أسمق قمٌٞمدة ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن، دار  ادقاؾؼوت: (31

 م.7331 -هـ 7371: 7اسمـ قمٗم٤من، ط

 -: حت٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف مقضل موفؽ )روايي أيب مصعى افزهري( (37

 هـ .7372حمٛمقد ظمٚمٞمؾ ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، ط: 

حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء  مقضل موفؽ )روايي حيقك افؾقثل(: (32

 .ُمٍم –اًمؽماث اًمٕمريب 

زاوى، : اسمـ إصمػم، حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمحد اًمويي دم ؽريى احلديٌ وإثرافـف (93

 .م7313 -هـ 7433سمػموت،  -حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمِمقيم٤مين اًمٞمٛمٜمل، حت٘مٞمؼ: كقؾ إوضور (33

 م.7334 -هـ 7374: 7قمّم٤مم اًمديـ اًمّم٤ٌمسمٓمل، دار احلدي٨م، ُمٍم، ط

سمـ : ٕيب اًمٕم٤ٌمس ؿمٛمس اًمديـ أمحد وؾقوت إظقون وأكبوء أبـوء افزمون (31

حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ ظمٚمٙم٤من اًمؼمُمٙمل، حت٘مٞمؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، دار ص٤مدر 

 .إومم اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، –
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 ادقاؿع اإلفؽسوكقي:

 :مقؿع مؾتؼك أهؾ احلديٌ (31

583http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=234 

 مقؿع افدـتقر وهبي افزحقع: (31

 http://www.zuhayli.com 

 م 77/1/2113(، سمت٠مريخ 121اًمٕمدد ) مقؿع جمؾي افقظل اإلشالمل افؽقيتقي (32

1. http://alwaei.com/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=234583
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=234583
http://www.zuhayli.com/
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 فّزظ احملتويات

 

 افصػحي ادقضقع

 مؼدمي.

 افتعريػ بوفػتقى وأمهقتفو.ادبحٌ إول: 

  .: شمٕمريػ اًمٗمتقىادطؾى إول

 افػرق بغ افػتقى وافؼضوء:

 : أمهٞم٦م اًمٗمتقى وظمٓمقرهت٤م.ادطؾى افثوين

 اجلذور اًمت٤مرخيٞم٦م واعمقوققمٞم٦م ًمٚمٗمتقى.

 ذم اإلومت٤مء. أمهٞم٦م اًمتٕمرف قمغم ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل 

 .ادبحٌ افثوين: اإلؾتوء ظـد افـبل 

 .قال اًمٜمٌل : ُم٘م٤مُم٤مت أطمادطؾى إول

 ـ اعم٘م٤مم اًم٘مقزم. 7

 ـ اعم٘م٤مم اًمت٘مريري.  2

 ـ ُم٘م٤مم اًمؽَمك. 4

 ـ ُم٘م٤مم اًمٗمٕمؾ. 3

 اًمذاشمٞم٦م إومٕم٤مل ( 7

 أوٓ: أومٕم٤مًمف اجلٌٚمٞم٦م.

3 

71 

71 

72 

21 

41 

44 

41 

41 

41 

31 

37 

34 

34 

34 
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 صم٤مٟمٞم٤م: أومٕم٤مًمف اًمتل صدرت ُمٜمف قمغم وومؼ اًمٕم٤مدات.

 صم٤مًمًث٤م: أومٕم٤مًمف اًمتل ومٕمٚمٝم٤م ًمٌٞم٤من جمٛمؾ، أو ًمت٘مٞمٞمد ُمٓمٚمؼ.

 .راسمًٕم٤م: اًمٗمٕمؾ اخل٤مص سمف 

 .ُمـ طمٞم٨م اجل٤مٟم٥م اًمقفمٞمٗمل فشمٍموم٤مشمو اًمٜمٌل أومٕم٤مل  (  2

 أوًٓ: شمٍمف ُم٘مٓمقع سمٙمقٟمف شمنميًٕم٤م.

ُم٘مت٣م احلٙمؿ   صم٤مٟمٞم٤ًم: شمٍمف ُم٘مٓمقع سمٙمقٟمف صدر ُمٜمف

 واًمًٞم٤مؾم٦م.

 قمغم وضمف اًم٘مْم٤مء. صم٤مًمًث٤م: شمٍمف ُم٘مٓمقع سمٙمقٟمف صدر ُمٜمف 

قمغم وضمف اإلومت٤مء  راسمًٕم٤م: شمٍمف ُم٘مٓمقع سمٙمقٟمف صدر ُمٜمف 

 ٕمٛمقم إُم٦م.وسمٞم٤من اًمنمائع ًم

 .: ُمّم٤مدر اإلومت٤مء قمٜمد اًمٜمٌل ادطؾى افثوين

 .اًمقطملأوًٓ: 

 .آضمتٝم٤مدصم٤مٟمٞم٤ًم: 

 اًم٘مٞم٤مس

 اعمّمٚمح٦م

 آؾمتّمح٤مب

 .: ظمّم٤مئص إومت٤مء اًمٜمٌل ادطؾى افثوفٌ

 ىم٤مـمٕم٦م. ـ ومت٤موى اًمٜمٌل  7
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 ٓ شم٘مٌؾ اعمراضمٕم٦م وٓ اًمتٕم٘مٞم٥م ـ ومت٤موى اًمٜمٌل  2

 ٤م ُمـ اًمقىم٤مئعشمنميع دائؿ عمثٞمالهت ـ ومت٤موى اًمٜمٌل  4

 شمٕمتؼم أدًم٦م سمذاهت٤م ـ ومت٤موى اًمٜمٌل  3

 ظم٤مًمٞم٦م ُمـ طمظ اًمٜمٗمس واهلقى ـ ومت٤موى اًمٜمٌل  1

 دم اإلؾتوء. ادطؾى افرابع: معومل مـفٍ افـبل 

 : اًمٗمتقى سم٤مًمقطمل اعم٤ٌمذ.             افػرع إول

 : اًمقوقح.افػرع افثوين

   : اًمتٞمًػم ورومع احلرج.              افػرع افثوفٌ

 : اًمتقازن واًمقاىمٕمٞم٦مافػرع افرابع

 : ُمراقم٤مة اًميورات واحل٤مضم٤مت. افػرع اخلومس

 : ُمراقم٤مة أطمقال اًم٤ًمئٚملم.  افػرع افسودس

 : حتري ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع.افػرع افسوبع

 : ُمراقم٤مة اعمآٓت وٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت.  افػرع افثومـ

 : اقمت٤ٌمر ؾمد اًمذرائع.افػرع افتوشع

   : ُمٜمع احلٞمؾ.   افػرع افعوذ

آطمتٞم٤مط قمٜمد ىمقة ٛم٘مت٣م اإلومت٤مء سمافػرع احلودي ظؼ: 

 اًمِمٌٝم٦م.

 : ُمراقم٤مة اًمٕم٤مدة واًمٕمرفافػرع افثوين ظؼ
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 : شمْمٛملم اًمٗمتقى إؾمٚمقب اًمؽمسمقيافػرع افثوفٌ ظؼ

 .واًمٕم٤مـمٗمل

 .اًمتحٗمٞمزي اجل٤مٟم٥م: شمْمٛملم اًمٗمتقى افػرع افرابع ظؼ

 : شمٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤مم.افػرع اخلومس ظؼ

 اإلومت٤مء ذم اًمقىم٤مئع اًمقاىمٕم٦م ٓ اعمٗمؽمو٦م. :افػرع افسودس ظؼ

اإلومت٤مء سم٤معمٓمٚمقب وُم٤م حيت٤مج إًمٞمف مم٤م مل  :افػرع افسوبع ظؼ

 ي٠ًمل قمٜمف.

آؾمتٗمّم٤مل قمٜمد احل٤مضم٦م، وشمريمف ًمتٕمٛمٞمؿ  :افػرع افثومـ ظؼ

 اخلٓم٤مب. 

 : اإلومت٤مء سم٤مًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم.           افػرع افتوشع ظؼ

      : اًمتٛمثٞمؾ. افػرع افعؼون

    : شمقضمٞمف اًم٤ًمئؾ إمم ُم٤م يٜمٗمٕمف.رع احلودي افعؼونافػ

: شمقضمٞمف اعمًتٗمتل إمم اًمٌديؾ قمام يٗمتٞمف افػرع افثوين افعؼون

 سمحرُمتف ًمٞمًٝمؾ قمٚمٞمف اضمتٜم٤مب اعمحرم

 : اًمٗمتقى سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ.افػرع افثوفٌ وافعؼون

: آؾمتثٜم٤مء ُمراقم٤مة ًمٚمٛمّمٚمح٦م افػرع افرابع وافعؼون

 واًمٕمدل.

 إومت٤مء اعمرأة ظم٤مص٦م. ؼون:افػرع اخلومس وافع
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 اخل٤ممت٦م

 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع

 ومٝمرس اعمحتقي٤مت

221 

223 

234 
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 تعريػ بودمفػ

 

 د. ظبد افرؿقى صوفح حمسـ افشومل.

 م.7327*  ُمـ ُمقاًمٞمد اًمٞمٛمـ، قم٤مم 

* درس اعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة وطمّمؾ قمغم درضم٦م 

م، 2111ؾمٜم٦م  (ز مع مرتبي افؼف إوػممتو( ُمـ يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م، سمت٘مدير )افبؽوفقريقس)

( ممتوز) ( ذم اًم٘مْم٤مء واًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ ٟمٗمس اًمٙمٚمٞم٦م، سمت٘مديردبؾقم ظول  وطمّمؾ قمغم )

( ختّمص أصقل اًمٗم٘مف، ُمـ يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ادوجسترم، وطمّمؾ قمغم درضم٦م )2111ؾمٜم٦م 

م، ٦2113م ( ؾمٜمممتوز) مجٝمقري٦م اًمًقدان، سمت٘مدير -واًم٘م٤مٟمقن سمج٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م 

( ممتوز( ختّمص أصقل اًمٗم٘مف، ُمـ ٟمٗمس اجل٤مُمٕم٦م سمت٘مدير )افدـتقراهوطمّمؾ قمغم درضم٦م )

 م. 2174( ؾمٜم٦م مع افتقصقي بطبوظي افرشوفي)

 : ؽتى وافبحقث* فف مـ اف

 ـ ـمرق شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.  7

 ُمع –٦م اًمٙمؼمى ـ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م قمٜمد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ُمـ ظمالل يمت٤مب اعمدوٟم 2

 –دار افـقر ادبغ  –( دوجسترا درجي فـقؾ مؼدم بحٌ) -اًمٜمٙم٤مح يمت٤مب ُمـ شمٓمٌٞم٘م٤مت

 . م2219 -هـ 1442: 1، طإردن

 ُم٘م٤مصد وقء قمغم أصقًمٞم٦م دراؾم٦م –ـ احلٙمؿ اًمنمقمل سملم )اًمٜمٔمري٦م( و)اًمتٓمٌٞمؼ(  4

امء فؾبحقث مطبقع دم مرـز ك -(افدـتقراه درجي فـقؾ مؼدم بحٌ. )اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م

 .  م2216 -هـ 1437: 1، طافريوض -وافدراشوت

دوفي وزارة إوؿوف،  دممطبقع شم٠مصٞماًل وشمٗمٕمٞمالً،  .. ـ وم٘مف ُمراشم٥م إقمامل 3

 –، ضبعي ثوكقي دم دار افسالم فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع م2216 -هـ 1437: 1، طافؽقيً

 .              م2222 -هـ 1441 –مك 
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: 1ادـصقرة، مجفقريي مك افعربقي، ط –دار افؾمفمة ، ذم اإلومت٤مء ـ ُمٜمٝم٩م اًمٜمٌل  1

                                 .م2219 -هـ 1442

 -هـ 1439: 1دم دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط –مطبقع  –ـ وم٘مف اًمديـ واًمتديـ 1

       .م2218

 ـ ٟمٔمري٦م اًمتٙمٚمٞمػ سملم وم٘مف آؾمتٓم٤مقم٦م ووم٘مف اًميورة. 1

جمؾي أداب  –بحٌ حمؽؿ ، ٓ اضمتٝم٤مد ذم ُمقرد اًمٜمص.. دراؾم٦م وشم٘مقيامً ىم٤مقمدة: ـ  2

 م.2018، يقفقق 87))جومعي ادـقو، افعدد  –وافعؾقم اإلكسوكقي 

ضؿـ إصدار ادراؿبي افثؼوؾقي بندارة  -مطبقع -أطمٙم٤مم ووقاسمط  .. ـ اًمٙمٗم٤مرات 3

 م.2218 -هـ 1439: 1افؽقيً، ط –مسوجد حموؾظي افػرواكقي 

ـتوب مؼرر رشؿقًو ظذ ضالب ـؾقي افسبقي دظمؾ إمم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ــــ اعمـ  71

، ـم٤ٌمقم٦م دار اًمٙمت٤مب إشوشقي دم اهلقئي افعومي فؾتعؾقؿ افتطبقؼل وافتدريى، دوفي افؽقيً

 م.2172 -هـ 7343: 7دوًم٦م اًمٙمقي٧م، ط –احلدي٨م 

ع دم وزارة مطبق ، شم٠مصٞماًل وشمٓمٌٞم٘م٤مً  .. ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦مـ وم٘مف اًمتٞمًػم 77

  م.              2219 -هـ 1442: 1، طإوؿوف، افؽقيً

 ـ قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف .. وأصمره ذم اًمٗمٝمؿ واًمتٓمٌٞمؼ.    72

                             ـ ٟمٔمري٦م اًمتدرج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. 74

      .اجلزء إول واًمث٤مين – ـ ُم٘م٤مٓت وظمقاـمر ذم اًمٗمٙمر واًمدقمقة واًمتنميع 73

            .                    اًم٘م٤مٟمقن ذم وم٘مف احلٞم٤مةـ  71

 –جمؾي ـؾقي افدراشوت افعؾقو  –بحٌ حمؽؿ  ـ اعمٜم٤مه٩م اعمٕم٤مسة ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل. 71

 .م2018 أؽسطس (45/2) ، افعدد جومعي افـقؾغ، افسقدان

ز جمؾي ادقضل، مرـ –بحٌ حمؽؿ  – ـ اًمت٠مويؾ وأصمره ذم ومٝمؿ اخلٓم٤مب اًمنمقمل 71

 .أبق طبل –ادقضل 

هـ 1441مـشقر: ، اًمقاىمع اعمٕم٤مس ذمشمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ُمٜمٝم٩مـ  72

    .م2222 -
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 .وشمٓمٌٞم٘م٤مت وم٘مٝمٞم٦م ـ احلٙمؿ اًمقوٕمل .. دراؾم٦م أصقًمٞم٦م 73

 م.2222هـ ، 1441 –مـشقر  –اًمٓمالق وُمدى ؾمٚمٓم٤من اًمدوًم٦م ذم شم٘مٞمٞمده  ـ  21

 حتؼقؼ خمطقضوت مـ ـتى افساث:

مت٤مم اًمدراي٦م ًم٘مراء اًمٜم٘م٤مي٦م، ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م وذح، سم٤مٓؿمؽماك إـ  7

، افؽقيً –دم دار افضقوء  -مطبقع –ُمع د. قمٌد اًم٘م٤مدر دمه٤من، واًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك ؾمٚمٞمخ 

 م.2216 -هـ 1437: 1ط

)ت:  ، ًمٚم٘م٤ميض ضمٕمٗمر سمـ أمحد اًمٌٝمٚمقزم(افبقون دم أصقل افػؼفحت٘مٞمؼ يمت٤مب )ـ  2

 .دوًم٦م اًمٙمقي٧م -ٌع ًمدى دار اًمْمٞم٤مء  حت٧م اًمٓم – هـ(114

)ت:  ًمٚم٘م٤ميض احلًـ سمـ حمٛمد اًمرص٤مص (افػوئؼ دم أصقل افػؼفحت٘مٞمؼ يمت٤مب )ـ  4

 .إردن -حت٧م اًمٓمٌع ًمدى دار اًمٗمت  ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم  – هـ(123

 اجلِمٛملحت٘مٞمؼ ىمًؿ أصقل اًمٗم٘مف ًمإلُم٤مم احل٤ميمؿ أيب ؾمٕمٞمد اعمحًـ سمـ يمراُم٦م اهلل ـ  3

 .(ظققن ادسوئؾ دم إصقلت٤مسمف )ُمـ يم – هـ(333)ت: 

ًمإلُم٤مم احل٤ميمؿ أيب ؾمٕمٞمد اعمحًـ سمـ يمراُم٦م اهلل اجلِمٛمل أصقل اًمٗم٘مف حت٘مٞمؼ ىمًؿ ـ  1

 .(ذح ظققن ادسوئؾ دم إصقلُمـ يمت٤مسمف ) – هـ(333)ت: 

قمْمق هٞمئ٦م * يٕمٛمؾ سم٤مطمث٤ًم سمقزارة إوىم٤مف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م سمدوًم٦م اًمٙمقي٧م، و

 ٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمتٓمٌٞم٘مل واًمتدري٥م.ذم يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم ُمٜمتدب شمدريس
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